
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силабус дисципліни 

«Вища математика» 

 

1. Профіль дисципліни 

 
 

 

 

 

Кафедра вищої та 

прикладної математики 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 «Лісове господарство» 

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1-й, 1-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Рассадкіна Марина Валеріївна 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-

fakultet/m-about-vmpm/m-sklad-vmpm/rassadkina-marina-

valerijivna 

Контактна інформація 093-479-77-06, stmar@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1310 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Skype, Viber щосереди з 

14.00 до 18.00 
 

 

3. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна «Вища математика» розглядає наступні розділи:  

- «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»: теорія визначників та матриць; теорія 

систем лінійних рівнянь; векторна алгебра, аналітична геометрія (рівняння прямих та 

площин, кривих та поверхонь другого порядку);  

-«Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних»: теорія границь, 

неперервність функцій, типи розривів, диференціальне числення функцій однієї змінної 

(поняття похідної, диференціала, повне дослідження функцій),  

- «Інтегральне числення функцій однієї змінної»: невизначений, визначений та 

невласні інтеграли, їх обчислення, застосування до розв’язування задач; подвійні та 

потрійні інтеграли, їх застосування;  

Актуальність: студенти повинні володіти основними методами аналітичної 

геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, тобто вільно розв’язувати задачі 

середньої складності та добре диференціювати та інтегрувати функції. Ці вміння та 



навички дадуть можливість добре засвоїти теоретичні і практичні основи хімії, фізики, 

біометрії, тобто розділів курсу, які необхідні для подальшого навчання в університеті. 
 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
 

Викладання дисципліни “Вища математика” має своєю метою:  

- навчання майбутніх фохівців методам сучасного математичного апарату, 

необхідного  для моделювання та розв’язування задач в галузі діяльності майбутнього 

фахівця; 

- розвиток інтелекту студентів, їх загальнонаукового та логічного мислення; 

- засвоєння студентами необхідного математичного апарату, який допомагає 

моделювати, аналізувати і розв’язувати прикладні задачі. 

 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна  

 

Інтегральна компетентність Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ІТН. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі лісового і 

мисливського господарства або у 

процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та 

методів лісівничої науки і 

характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних 

умов. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК12. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

СК 3. Здатність використо-

вувати знання й практичні 

навички для аналізу 

біологічних явищ і 

процесів, біометричної 

обробки дослідних даних та 

їх математичного 

моделювання. 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 34 8 

Практичні / лабораторні 32 8 

Самостійна робота 84 134 

 

5.2. Формат дисципліни 
 

Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 

очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

 

 

 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична 

геометрія. 

1.  Елементи лінійної алгебри. 

2. Системи лінійних рівнянь. 

3. Вектори. 

4. Аналітична геометрія 

 

 

4/4/6 

4/4/6 

4/3/7 

2/3/8 

 

 

1/0/11 

1/1/11 

1/0/11 

1/1/11 

2 Т2 Вступ до математичного аналізу. Диференціальне 

числення. 

1. Границя функції.  

2. Похідна функції та її обчислення. 

3. Загальна схема дослідження функції та побудова її 

графіка. 

 

 

2/2/12 

4/4/10 

4/4/10 

 

 

0/1/15 

1/1/14 

1/1/16 

3 Т3 Інтегральне числення. 

1. Інтегральне числення. 

2. Визначений інтеграл. 

3. Застосування визначеного інтегралу. 

 

6/4/8 

2/2/8 

2/2/9 

 

1/1/15 

1/1/15 

0/1/15 

Разом: 34/32/84 8/8/134 

 

Завдання даватимуться у вигляді тестів, вправ та задач 

ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей 

виконання практичної та самостійної складової навчальної дисципліни. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Студент допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки 

успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, 

в сумі не менше 36 балів. 

Критерії оцінювання 

Лекції 0,5*17=8,5 

Практичні заняття 0,5*16=8,0 

Самостійна робота 7,5 

Модульна контрольна робота 12*2=24,0 

Індивідуальні завдання 6*2=12,0 

Екзамен 40,0 

 

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. 

 



 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види  

навчальної  

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно   

82-89 В добре  

75-81 С  

64-73 D задовільно  

60-63 Е   

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного  

складання 

0-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 

6. Результати навчання 

 
Шифр Результат навчання 

РН 9 Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного 

матеріалу та його статистичного опрацювання.  

РН10 Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази.  

РН11 Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.  
 

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 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, що здані з порушенням 

терміну виконання без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку   

Політика щодо академічної доброчесності: Всі індивідуальні роботи 

перевіряються на академічну благочесність. Списування під час контрольних робіт 

заборонені.   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обовязковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали за теми. За об’єктивних причин (підтверджених 

документально) дозволяється перескладання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма 

навчання) за погодженням із керівником курсу. 

 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програмами такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, математичні програми MathCAD, MathType. 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної 

комунікації з викладачем з приводу проведення  занять та консультацій. У міжсесійний 

період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 

комунікації з викладачем та підготовки(друку) індивідуальних завдань. 

 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна 

 

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

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

– К.: Вищашк., 1999.  

Допоміжна література 

 

1. 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.  

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

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

3. Вища математика. Вступ до математичного аналізу. Диференційне числення 

функцій однієї змінної: Навч. посібник / Крисак Я. В., Левковська Т. А., Горідько Р. В. та 

ін. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006.  

4. 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 

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

Диференціальне числення функцій багатьох змінних: Навч. посібник. – К.: Книжковевид-

во НАУ, 2006.  

6. 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. 



7. Рассадкіна М.В. Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з 

дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми навчання технологічного 

факультету. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 51с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

