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ВСТУП 

 Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Вища математика» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

«Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань 

та практичних навичок, необхідних для оволодіння освітньо-професійною           

програмою підготовки технолога з агрономії, а також у професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Вища математика» є складовою           

частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за           

спеціальністю «Агрономія». Знання, уміння та навички, що формуються під час її  

вивчення, є необхідними для вивчення фахових дисциплін: «Основи наукових           

досліджень», «Методологія наукових досліджень», «Методика агрохімічних           

досліджень» тощо. Вивчення курсу «Вищої математики» передбачає наявність           

ґрунтовних знань із шкільного курсу математики.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України.  

Анотація 

Дисципліна «Вища математика» відіграє важливу роль у системі професійної 

підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Агрономія» галузі знань 

«Аграрні науки та продовольство». У процесі вивчення дисципліни формується           

математична компетентність студентів, що є складовою професійної компетентності 

фахівців даної спеціальності. Вона включає такі компоненти: уміння мислити           

математично (володіння зальними прийомами розумової діяльності: аналізом,           

синтезом, індукцією, дедукцією, абстрагуванням, узагальненням, порівнянням тощо); 

уміння чітко та логічно викладати математичну інформацію, самостійно           

опрацьовувати основну та додаткову математичну літературу; уміння перевести на 

математичну мову завдання із природничих та фахових дисциплін (формалізація); 

уміння раціонально вибирати математичний апарат (методи, прийоми, алгоритми) 
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для розв’язання побудованої математичної моделі; уміння аналізувати отриманий 

розв’язок, робити висновки (інтерпретація). 

Ключові слова: вища математика; функція; границя; диференціал; інтеграл. 

Abstract 

The discipline «Higher Mathematics» plays an important role in the system of 

vocational training of students studying in the field of «Agronomy» in the field of 

knowledge "Agrarian Sciences and Food". In the process of studying the discipline, 

mathematical competence of students is formed, which is a component of professional 

competence of specialists of this specialty. It includes the following components: the ability 

to think mathematically (possession of clue methods of mental activity: analysis, synthesis, 

induction, deduction, abstraction, alignment, comparison, etc.); the ability to clearly and 

logically teach mathematical information, to independently develop basic and additional 

mathematical literature; the ability to translate the problem of natural and professional 

discipline into mathematical language (formalization); the ability to efficiently choose a 

mathematical apparatus (methods, techniques, algorithms) for solving the constructed 

mathematical model; the ability to analyze the resulting solution, draw conclusions, etc. 

(interpretation). 

Keywords: Higher Mathematics; function; limit; differential; integral. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 Денна 
 форма  

навчання 

заочна  
форма 

 навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та продо-

вольство» Нормативна 

Спеціальність 

201 «Агрономія» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  – 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних – 2 
Самостійної роботи сту-
дента – 4 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

16 год. 2 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

58 год. 82 

Індивідуальні завдання: 

–   

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 35,6 % до 64,4 %. 

для заочної форми навчання – 8,9 % до 91,1 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» є: 

- розвиток  логічного та алгоритмічного мислення студентів; 

  - оволодіння студентами основними методами дослідження математичних          

задач; 

- формування у студентів необхідних знань, умінь та навичок, необхідних для 

оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки технолога з агрономії, а          

також у професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є           

формування теоретичних знань та практичних навичок, що відповідають поставленій 

меті. 

У результаті вивчення дисципліни «Вища математика» студент повинен: 

знати:  теореми і формули диференціального та інтегрального числення; мето-

ди інтегрування диференціальних рівнянь; 

уміти: застосовувати теоретичні знання до аналізу, моделювання та 

розв’язання задач  прикладного характеру у межах своєї майбутньої спеціальності; 

формулювати, записувати, інтерпретувати отримані результати з урахуванням змісту 

поставленої проблеми;  самостійно опрацьовувати  навчальну літературу з математи-

ки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

                 Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи диференціального та інтегрального числення  

Тема 1. Похідна і диференціал. Основні теореми диференціального числення.  

Поняття похідної, її геометричний та біологічний зміст. Рівняння дотичної і 

нормалі. Поняття диференційовності функції. Диференційовність і неперервність. 

Основні правила диференціювання. Похідна складної функції. 

Тема 2. Невизначений інтеграл. Безпосереднє інтегрування. 

Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. Означення невизначеного  

інтеграла, теорема його існування, геометричний зміст, основні властивості. Таблиця           

основних невизначених інтегралів. Безпосереднє інтегрування.  

Тема 3. Основні методи інтегрування.  
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Інтегрування підстановкою. Інтегрування частинами. Інтегрування деяких      

функцій, що містять квадратний тричлен. 

Змістовий модуль 2. Визначений інтеграл 

Тема 4. Визначений інтеграл.  Методи визначеного інтегрування.  

Визначений інтеграл як границя інтегральної суми. Геометричний зміст та           

основні властивості визначеного інтеграла. Похідна від визначеного інтеграла за його 

верхнею межею. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи визначеного інтегрування: 

безпосереднє інтегрування функцій, інтегрування методом заміни змінної, частина-

ми. 

Тема 5. Застосування визначеного інтеграла.  

Застосування визначеного інтеграла в геометрії (обчислення площ плоских           

фігур). Застосування визначеного інтеграла у фізиці (обчислення шляху, пройденого 

точкою при нерівномірному прямолінійному русі, обчислення механічної роботи). 

Змістовий модуль 3. Звичайні диференціальні рівняння 

Тема 6. Звичайні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння зі змінними, 

що відокремлюються.  

Поняття звичайного диференціального рівняння (основні означення).           

Диференціальні рівняння першого порядку. Теорема Коші існування і єдиності 

розв’язку диференціального рівняння. Диференціальні рівняння із змінними, що           

відокремлюються. 

Тема 7. Інтегрування диференціальних рівнянь першого порядку.  

Однорідні, лінійні диференціальні рівняння і рівняння типу Бернуллі, їх           

інтегрування. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи диференціального та інтегрального числення 

 

Тема 1. Похідна і 

диференціал. Основні 

теореми диферен-

ціального числення. 

14 2 4 - - 8 14 2 2 - - 10 
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Тема 2. Невизначений 

інтеграл. Безпосереднє 

інтегрування.  

12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 3. Основні методи 

інтегрування. 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом за змістовим моду-

лем 1 
38 6 8 - - 24 40 2 4 - - 34 

Змістовий модуль 2. Визначений інтеграл 

Тема 4. Визначений інте-

грал. Методи визначено-

го інтегрування. 

13 2 2 - - 9 14 - 2 - - 12 

Тема 5. Застосування ви-

значеного інтеграла. 
15 4 2 - - 9 12 - - - - 12 

Разом за змістовим моду-

лем 2 
28 6 4 - - 18 26 - 2 - - 24 

Змістовий модуль 3. Звичайні диференціальні рівняння  

Тема 6. Звичайні дифере-

нціальні рівняння. Дифе-

ренціальні рівняння із 

змінними, що відокрем-

люються. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 7. Інтегрування ди-

ференціальних рівнянь 

першого порядку. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом за змістовим моду-

лем 3 
24 4 4 - - 16 24 - - - - 24 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 6 - - 82 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  
форма  

навчання

заочна 
 форма  

 навчан-
ня 

1 2 3 4 

1 
Похідна функції однієї змінної. Похідна складної функції. Диференціал 

функції та його застосування. 
4 2 

2 
Невизначений інтеграл. Табличне інтегрування.  Інтегрування підведенням 

під знак диференціала. 
2 2 
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3 Заміна змінної та інтегрування частинами.  2 - 

4 
Методи визначеного інтегрування: безпосереднє інтегрування функцій за 

формулою Ньютона-Лейбніца, інтегрування заміною змінної і частинами. 
2 2 

5 Застосування визначеного інтеграла у геометрії. 2 - 

6 Інтегрування диференціальних рівнянь із змінними, що відокремлюються. 2 - 

7 Однорідні, лінійні і рівняння типу Бернуллі, їх інтегрування. 2 - 

Всього годин 16 6 

 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

- підготовка до аудиторних занять –  8 год.; 

- підготовка до контрольних заходів – 18 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 32 год. 

 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  
форма  

навчання

заочна 
 форма  

 навчан-
ня 

1 2 3 4 

1 
Похідна функції однієї змінної. Похідна складної функції. Диференціал 

функції та його застосування. 
8 10 

2 
Невизначений інтеграл. Табличне інтегрування.  Інтегрування підведенням 

під знак диференціала. 
8 12 

3 Заміна змінної та інтегрування частинами.  8 12 

4 
Методи визначеного інтегрування: безпосереднє інтегрування функцій за 

формулою Ньютона-Лейбніца, інтегрування заміною змінної і частинами. 
9 12 

5 Застосування визначеного інтеграла у геометрії. 9 12 

6 Інтегрування диференціальних рівнянь із змінними, що відокремлюються. 8 12 

7 Однорідні, лінійні і рівняння типу Бернуллі, їх інтегрування. 8 12 

Всього годин 58 82 
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7. Методи навчання 

 

Під час проведення лекційних занять застосовується проблемний та індуктив-

ний методи навчання. На практичних заняттях використовуються інтерактивні           

методи (робота в парах та групах), розв’язування ситуаційних завдань. 

 

8. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використо-

вуються наступні методи оцінювання: 

– поточне оцінювання вивчення кожного змістового модуля; 

– оцінки за індивідуальну самостійну роботу; 

– підсумковий тест (екзамен). 

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система за 100-

бальною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у  

письмовій та тестовій формах. Контрольні завдання за змістовим модулем включа-

ють у себе теоретичні запитання та  практичні завдання (вправи та задачі).  

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу –  шляхом перевірки конспектів; 

– з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань. 

За результатами поточного контролю студенти набирають від 0 до 60 балів. 

Підсумковий контроль знань студентів відбувається на екзамені, що прово-

диться у тестовій формі та оцінюються від 0 до 40 балів.  

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни виставляється студентам за 

сумарною кількістю набраних балів, отриманих у результаті поточного та підсумко-

вого контролів.  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практи-

чних заняттях, результати самостійної роботи студентів та тестового контролю) про-

водиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання і задачі (у % від кількості балів, виділених на завдан-

ня із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві не-

доліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набра-

ли за результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

 (екзамен) 

Сума 

Змістовий 

 модуль 1 
Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

40 

 

100 7 8 10 10 10 7 8 

Т1, Т2, ..., Т7 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної        

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для  екзамену  

90–100 відмінно 

 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно 

з можливістю повторного складання 
 

0-34 

незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням  

 дисципліни 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Антонюк Р. А. Вища математика. Навчально-методичний посібник. - Рівне : 

НУВГП, - 2010. – 246 с. 

2. Антонюк Р. А. Вища математика. Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, - 2007. – 70 с. 

3. Брушковський О. Л. Вища математика. Частина І. Елементи лінійної алгебри та 

аналітичної геометрії. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне 

числення функції однієї змінної: [навчальний посібник] / О. Л. Брушковський. 
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– Рівне : НУВГП, 2008. – 148 с.  

4. Брушковський О. Л. Вища математика. Частина ІІ. Диференціальне та 

інтегральне числення функції однієї змінної. Звичайні диференціальні рівняння 

: [навчальний посібник] / О. Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2008. – 266 с.  

5. Цецик С. П. Вища математика. Практикум. – Рівне : НУВГП, 2008. – 134 с. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова  

 

1. Барковський В. В. Математика для економістів : Навч. посібник /  В. В. Барковський ,  

Н. В. Барковська. – К. : Центр навчальної літератури,  2005. –  448 с.   

2. Барковський В. В.,  Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: Навч. посібник . –  К. : ЦУЛ, 2006. –  424 с. 

3. Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс математического анализа (для 

втузов). – М.: Наука, 1971. – 720 с. 

4. Задачи и упражнения по математическому анализу (для втузов) // под ред. Б. П. 

Демидовича. - М.: Наука. – 1978. – 480 с. 

5. Кудрявцев В. А., Демидович Б. П. Краткий курс высшей математики.  –  М. : 

Наука, 1978. – 328 с. 

6. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления. – М.: Наука. Т. 

1, 1978. – 456 с. 

7.  Шнейдер В. Е., Слуцкий А. И., Шумов А. С. Краткий курс высшей 

математики. – М. : Наука, – 1980. – 640 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Дубовик В. П. Математика для економістів: Навч. посібник /  В. П. Дубовик,  І. І 

Юрик. – К: А.С.К., 2001. – 648 с. 

2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Задачник.  – М. : Наука, 

1982. – 238 с. 

3. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для 

втузов : в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – 5-е изд., испр. – 

М. : Высшая школа, 1997. – Ч. 1. – 304 с.  

4. Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике.  – Харьков, ХГУ,  

Ч. 1-3.  1972. – 946 с. 

5. Михайленко В. М., Антонюк Р. А. Сборник прикладных задач по высшей           

математике. – К.: Вища школа, – 1990. – 167 с. 
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Електронний репозиторій НУВГП  
 

1. Брушковський О. Л. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / О. Л. Бруш-

ковський, І. В. Дубчак, С. П. Цецик. — Рівне : НУВГП, 2017. - 178 с. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6962 

2.  Мізюк В. Г. Вища математика : навч.-метод. посіб. / В. Г. Мізюк. – Рівне : 

НУВГП, 2010. – 163 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2381 

3. Ярмуш Я. І. Вища математика. Практикум : навч. посіб. / Я. І. Ярмуш, І. В. 

Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 148 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5632 

 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій  Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


