
1 

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

 

“Вища математика” 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

 

 

 
Кафедра  

вищої та прикладної 
математики 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 12 

Загальна кількість годин – 360 

Рік підготовки, семестр – 1-й, 1,2-й семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач Журавльов Валерій Пилипович 

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

Контактна інформація (067) 945-99-97, e-mail: vfz2008@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=297 

Консультації 

Консультація очна щовівторка з 13.30 до 16.00. 

Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга  з 

13.30 до 16.00. 
 

3. Анотація до дисципліни 

 
„Вища математика" є фундаментальною навчальною дисципліною і забезпечує основу 

для подальшого формування кваліфікованого фахівця. Мета навчальної дисципліни 

навчити студентів логічно мислити, оперувати абстрактними об'єктами та розуміти роль і 

місце математики в сучасному світі. 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 мас розв'язування прикладних 

задач, зокрема, у виробництві та управлінні сільським господарством. 

В основу програми навчальної дисципліни „ Вища математика" покладено освітньо-

кваліфікаційну характеристику бакалавра га освітньо- професійну програму підготовки 

бакалавра за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Вивчення навчальної дисципліни вищої 

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
http://185.25.118.66/course/view.php?id=297
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математики розраховано на два семестри. Загальний обсяг навчального часу, виділеного 

на вивчення вищої математики, становить 360 год. Для засвоєння матеріалу 

передбачаються такі види навчальної роботи: лекції, практичні заняття, виконання 

розрахунково-графічних завдань, контрольних робіт, колоквіуми. Формою підсумкового 

контролю є залік та екзамен. Матеріал, викладений в програмі, поділено на 4 модулі і 12 

кредитів та охоплює такі розділи вищої математики: елементи лінійної та векторної 

алгебри, елементи аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної, 

інтегральне числення функції однієї змінної, функції багатьох змінних, диференціальні 

рівняння, ряди, теорія ймовірностей, елементи математичної статистики. 

Вища математика є основою для подальшого вивчення прикладної математики. Крім 

того, отримані знання застосовують у таких навчальних дисциплінах професійного 

спрямування, як теоретична механіка, теорія механізмів і машин, опір матеріалів, механіка 

матеріалів і конструкцій, деталі машин, теплотехніка, теоретичні основи електротехніки, 

електричні машини, основи електричного приводу та діагностування електротехнічного 

обладнання, основи наукових досліджень тощо. 

 
 

4. Мета та цілі дисципліни 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним:  

-  аналізувати  та  систематизувати  науково-технічну інформацію для організації 

матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва, 

- виявляти,  узагальнювати  та  вирішувати  проблеми,  що  виникають  у процесі 

професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконувану роботу, 

- визначати  чисельні  значення  показників  оцінювання  стану  охорони праці в 

галузях сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності відповідно до правових вимог законодавства, 

- аналізувати  ринок  продукції  та  сільськогосподарської  техніки, 

- складати  бізнес-плани  виробництва  сільськогосподарської  продукції, 

- виконувати  економічне  обґрунтування  технологічних  процесів,  технологій,    

матеріально-технічного  забезпечення  аграрного  виробництва, 

-  застосовувати методи  управління  проектами  виробництва  продукції  

рослинництва  та тваринництва.   

 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 60 16 

Практичні / лабораторні 66 20 

Самостійна робота 234 324 

 

5.2. Формат дисципліни 

 
Формат проведення дисципліни для очної форми навчання:  

- змішаний (поєднання традиційних форм навчання (лекції, практичні заняття в 

аудиторії) з елементами електронного навчання через систему Moodle),  
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- за потреби –  дистанційний.  

Для заочної форми навчання: 

- поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

-  

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Модуль 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія. 

  Змістовий модуль 1. Визначники та матриці.  Системи лінійних рівнянь. 

1 Т1 Визначники та їх властивості. Матриці та дії над ними. 2  

2 Т2 Системи лінійних рівнянь.  Розв’язок довільних систем лінійних 

рівнянь. 
2 1 

  Змістовий модуль 2. Векторна алгебра. 

3 Т3 Вектори.  Дії над векторами, заданих в координатній формі. 2 1 

4 Т4 Скалярний добуток векторів. Векторний добуток векторів. 

Мішаний добуток векторів. 
2  

  Змістовий модуль 3. Аналітична геометрія. 

5 Т5 Пряма на площині. 1 1 

6 Т6 Площина і пряма в просторі. 1  

  Модульний контроль 1.   

  Змістовий модуль 4. Поняття функції.  Границя функції. 

7 Т7 Поняття функції. Границя функції в точці. Нескінченно великі та 

нескінченно малі функції. Основні теореми про границі. 

Знамениті границі. Обчислення границь функцій. 

1 1 

8 Т8 Неперервність функції. 1  

  Модульний контроль 2.   

  МОДУЛЬ 2. Похідна. Застосування похідної. Функції 

декількох змінних. 

 
 

  Змістовний модуль 7.  Похідна та диференціал функції. Застосування похідної 

до дослідження функції. 

9 Т9 Похідна функції та її обчислення. 1 1 

10 Т10 Похідна складної функції. Похідна неявної функції та функції 

заданої параметрично. 

1 
2 

11 Т11 Диференціал функції. 2  

12 Т12 Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. 2  

  Змістовний модуль 8. Функції декількох змінних.   

13 Т13 Загальні поняття про функцію декількох змінних. Частинні 

похідні та частині похідні та диференціали вищих порядків. 
1 1 

14 Т14 Екстремум функції декількох змінних. Метод найменших 

квадратів. 
1  

  Модульний контроль 3.   
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  Разом за перший семестр 20 8 

  МОДУЛЬ 3. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ. 

  Змістовний модуль 7. Невизначений інтеграл. 

1 Т1  Поняття невизначеного інтеграла. Правила диференціювання. 

Таблиця інтегралів. 
2 1 

2 Т2 Методи інтегрування: метод розкладу. 2 1 

3 Т3 Метод заміни змінної, метод інтегрування частинами. 2 1 

4 Т4 Інтегрування найпростіших дробово-раціональних функцій. 2  

5 Т5 Інтегрування раціональних дробів. 2  

6 Т6 Інтегрування тригонометричних функцій. 1  

7 Т7 Інтегрування деяких ірраціональних виразів. 1  

  Модульний контроль 4.   

  Змістовний модуль 8. Визначений інтеграл та його 

застосування. 

 
 

8 Т8 Визначений інтеграл. 1 1 

9 Т9 Обчислення визначеного інтегралу. Інтеграл із змінною верхньою 

межею. Формула Ньютона-Лейбніца 
1 1 

10 Т10 Невласні інтеграли. Їх збіжність та обчислення. 2  

11 Т11 Геометричне застосування визначеного інтегралу. 2  

12 Т12 Механічне застосування визначеного інтегралу. 2 1 

  Модульний контроль 5.   

  МОДУЛЬ 4. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ. РЯДИ. ТЕОРІЯ 

ЙМОВІРНОСТЕЙ. 

 
 

  Змістовний модуль 11. Диференціальні рівняння  

першого порядку. 

13 Т13 Основні поняття. Теорема про єдність розв’язку задачі Коші. 

Диференціальні рівняння з відокремленими змінними.  
2 1 

1. 14 2. Т14 3. Однорідні диференціальні рівняння.  Лінійні диференціальні 

рівняння. 
2 1 

1.  2.  3. Змістовний модуль 12. Диференціальні рівняння вищих 

порядків. 

 
 

4. 15 5. Т15 Диференціальні рівняння вищих порядків, що допускають 

зниження порядку.  
1  

6. 16 7. Т16 Лінійні диференціальні рівняння другого порядку, метод варіації 

сталих. 
1  

8. 17 9. Т17 Лінійні однорідні диференціальні рівняння із сталими 

коефіцієнтами. 
2  

1. 18 2. Т18 3. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння із сталими 

коефіцієнтами 
2  

  Змістовний модуль 13. Числові та степеневі ряди.   

19 Т19 Числові ряди. Достатні умови збіжності числових рядів. 2  

20 Т20 Степеневі ряди. Розвинення функцій у степеневі ряди. 2  

  Змістовний модуль 14. Основні поняття теорії ймовірностей. 

Випадкові величини та їх характеристики. 

 
 

21 Т21 Початкові поняття теорії ймовірностей. Теореми теорії 

ймовірностей.  Повторні випробування 
2  
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5.4. Система оцінювання та вимоги 

 
Загальна система оцінювання дисципліни  

 

За опрацьовану лекцію –0,5 бала,  

За виконане практичне завдання – 0,5 бала, 

За підготовлену презентацію  

за обраною темою – 5 балів, 

За правильно виконану модульну контрольну 

роботу – 10 балів, 

За виконання розрахунково-графічної  

роботи – 5 балів, 

За активність на заняттях – 2 бали. 

Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Умови допуску до підсумкового контролю Необхідно набрати min 60 балів 

Критерії оцінювання 

90 – 100 балів – А (відмінно), 

82 – 89 балів – В (дуже добре), 

75 – 81 бал – С (добре), 

64 – 74 бали – D (задовільно), 

60 – 63 бали (достатньо), 

35 – 69 балів FX (незадовільно з 

можливістю повторного складання 

семестрового контролю) 

1 – 34 бали (незадовільно з 

обов’язковим повторним вивченням 

залікового кредиту). 

Примітка: 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. 

 

6. Результати навчання 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

22 Т22 Дискретні випадкові величини. Закон і функція розподілу 

дискретної величини. Основні закони розподілу дискретної 

випадкової величини: біноміальний, геометричний, розподіл 

Пуассона, гіпергеометричний.  

2 

 

23 Т23 Неперервні випадкові величини. Інтегральна та диференціальна 

функції неперервної величини. Числові характеристики величин 

та їх властивості. Основні закони розподілу неперервної 

випадкової величини: рівномірний, показниковий і нормальний 

розподіли. Функція надійності та функція інтенсивності відмов. 

Оцінювання надійності технічних систем.  

2  

  Разом за другий семестр 40 8 

  Всього: 60 16 
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 - основи вищої математики, яка є фундаментом математичної освіти інженера; 

- основні методи розв’язування конкретних задач, які застосовуються при розв’язанні 

конкретних інженерних задач;  

 

вміти розв’язувати задачі та приклади з усіх розділів вищої математики; 

- сформулювати інженерну задачу в математичних термінах і знайти шляхи розв’язку 

одержаної моделі; 

- користуватися різними довідниками для розв’язку практичних задач; 

- використовувати набуті знання та навички при розв’язуванні практичних задач; 

- використовувати набуті знання при вивченні нових дисциплін, які не викладались при 

навчанні спеціаліста у вузі; 
- розв’язувати  складні  інженерно-технічні  задачі,  пов’язані  з  

функціонуванням  сільськогосподарської  техніки  та  технологічними  

процесами  виробництва,  зберігання,  обробки  та  транспортування  

сільськогосподарської продукції;  

- оцінювати  та  аргументувати  значимість  отриманих  результатів  

випробувань сільськогосподарської техніки;  

- виявляти,  узагальнювати  та  вирішувати  проблеми,  що  виникають  у  

процесі професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття  

відповідальності за виконувану роботу. 

- визначати  чисельні  значення  показників  оцінювання  стану  охорони  

праці в галузях сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і  

безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог законодавства. 

 

7. Пререквізити 
 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

- основні поняття шкільного курсу алгебри; 

- основні поняття шкільного курсу геометрії; 

 

студент повинен вміти: 

  -логічно, абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; 

  -робити елементарні перетворення алгебраїчних виразів; 

 - бачити функціональні залежності; 

 - мати елементарну математичну культуру. 

 

8. Політики дисципліни 

 
Обов’язкове відвідування занять, виконання домашніх завдань, виконання розрахунково-

графічних та модульних контрольних робіт, створення презентацій.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  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.  
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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. Івахненкова В.В., Журавльов В.П. Диференціальне та інтегральне числення. 

Навчальний посібник.   Житомир: Рута, 2012. – 366 с.  

5. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 2: Диференціальні рівняння. Операційне 

числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної 

фізики. Оптимізація і керування. Теорія ймовірностей. Числові методи / 

Овчинников П. П. та ін. – К.: Техніка, 2000.  

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

Житомир 2001 р. 

7. Робочий зошит  з вищої математики .Част.2.Матвійчук О.П., Слюсаренко І.П.- 

Житомир 2006 р. 

8.  Індивідуальні завдання з вищої математики. Матвійчук О.П., Слюсаренко І.П. -

Житомир 2008 р. 

9. Михайленко В. В., Добряков Л. Д. Вища математика. Підручник. Книга 1. Лінійна 

алгебра та аналітична геометрія. – Житомир: ЖДТУ, 2004.  

10. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. В 2 т. Т. 1: 

Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной. Ряды. – М.: 

Физматлит, 2005. 

11.  Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб.для втузов. В 

2-х т. Т.1: - М.: Интеграл-Пресс, 2001.  

12. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. для втузов. В 

2-х т. Т.2:- М.: Интеграл-Пресс, 2004.  

13. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах с решениями. В 2 ч. Ч. 1: Учебное пособие для вузов. – М.: ОНИКС 21 век, 2002.  

14. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и 

задачах с решениями. В 2 ч. Ч. 2: Учебное пособие для вузов. – М.: ОНИКС 21 век, 2006.  

15. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Кремер Н. Ш. и др. – 

М.: ЮНИТИ, 2001.  

16. Бугір М. К. Математика для економістів. – К.: ВЦ «Академія», 2003. 

ДОПОМІЖНА: 

1. Вища математика. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія: Навч. посібник / 

Антоненко В. Ф., Клюс І. С., Горідько Р. В., Чуб Л. О.– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006.  

2. Вища математика. Вступ до математичного аналізу. Диференційне числення функцій 

однієїзмінної: Навч. посібник / Крисак Я. В., Левковська Т. А., Горідько Р. В. та ін. – К.: 

Книжкове вид-во НАУ, 2006.  

3. Вища математика. Невизначений та визначений інтеграли: Навч. посібник / Ластівка І. 

О., Коновалюк В. С., Ковтонюк І. Ю. та ін. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007 

4. Лубенська Т. В., Чупаха Л. Д., Трофименко В. І. Вища математика. Диференціальне 

числення функцій багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006.  

5. Затула Н. І., Левковська Т. А. Вища математика. Диференційні рівняння: Навч. посібник. 

– К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007.  

6. Андрощук Л. В., Корнілович Є. Ю., Лубенська Т. В., Шмаков І. П. Вища математика.. 

Ряди. Операційне числення: Навч. посібник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006.  

7. Вища математика Лінійна алгебра. Векторна алгебра та аналітична геометрія. Вступ до 

математичного аналізу. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Інтегральне 

числення функцій однієї змінної. Ряди. Диференціальні рівняння: Навч. посібники (для 

студентів економічних спеціальностей)/ Л. В. Андрощук, В. Ф. Антоненко, І. О. Ластівка 

та ін. – К.: НАУ, 2004. 
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