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ВСТУП 

 

Програма  навчальної  дисципліни  «Вища математика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми " Мікро- та наносистемна техніка " підготовки  

бакалавра спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка. 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є використання математичних понять та 
методів у вивченні подальших курсів за спеціалізацією та практичні роботі. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити використовувати 
математичні (аналітичні) методи при описі та вивченні фізичних процесів 
 

1.3. Кількість кредитів 22 

1.4. Загальна кількість годин 660 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й (бакалаврський рівень) 2-й (бакалаврський рівень) 

Семестр 

1-й 2-й 3-й 

Лекції 

80 год. 48 год. 48 год. 

Практичні заняття 

64год. 64 год. 48 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

126 год. 98 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 



1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 
таких результатів навчання: 

знати : 

системи лінійних рівнянь, основи векторної алгебри, рівняння прямої на площині, прямої та площини у 
просторі, рівняння кривих другого порядку, основні властивості границь, основні формули та теореми 
диференціального й інтегрального обчислень, основні положення та методи розв’язання звичайних 
диференціальних рівнянь; 

вміти : 

розв’язувати та аналізувати системи лінійних рівнянь, розв’язувати найпростіші задачі аналітичної 
геометрії, розв’язувати найпростіші задачі математичного аналізу, диференціальних рівнянь, 
застосувати на практиці отримані знання, обґрунтувати отриманий розв’язок, провести аналіз 
отриманого розв’язку, застосовувати математичні методи до найпростіших задач радіофізики 
 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 
  

Розділ 1. . Векторна алгебра  

Тема 1. Ведення до курсу: елементи математичної логіки та теорії множин  
 
Зміст. Множина, підмножина. Операції над множинами: об’єднання множин, перетин множин, 
симетрична різниця. Діаграми Ейлера – Вена.   

Тема 2. Системи координат на площині й у просторі.  
 
Зміст. Декартові координати на прямій, площині та у просторі. Відстань між точками, розподіл 
відрізка у даному відношенні. Рівняння кривої та поверхні.  Рівняння кола та сфери. Косокутні та 
криволінійні координати: полярні, сферичні, циліндричні координати. Зв’язок між декартовими та 
криволінійними координатами.  

Тема 3. Вектори у просторі та на площині  
 
Зміст. Визначення вектора, модуль вектора, рівність векторів. Операції над векторами у 
геометричній формі: сума, різниця, добуток вектора на число. Лінійна комбінація векторів, лінійна 
незалежність векторів. Базис. Розкладення векторів за базисом. Координати вектора. Скалярний 
добуток вектора. Кут між векторами. Орієнтація трійки векторів. Векторний добуток і його фізичний і 
геометричний змісти. Змішаний добуток векторів та його геометричний зміст. 
 

 
Розділ 2. Елементи аналітичної геометрії  
 

Тема 4. Площина у просторі  
 
Зміст. Рівняння кривої та поверхні у просторі. Рівняння площини у просторі: загальне рівняння 
площини; рівняння площини за нормаллю та точкою; рівняння площини за точкою та двом 
векторам; рівняння площини, яка проходить через три точки; рівняння площини у відрізках; 
векторне та параметричне рівняння площини. Кут між площинами. Відстань від точки до площини.  

Тема 5. Пряма у просторі  

Зміст. Рівняння прямої у просторі: загальні рівняння прямої; канонічні рівняння прямої; рівняння 
прямої, що проходить через дві точки; векторне та параметричні рівняння прямої. Кут між прямими, 
кут між прямою та площиною. Відстань між мимобіжними прямими. Відстань від точки до прямої у 
просторі. 
 Тема 6. Криві другого порядку. 
 Визначення еліпсу, гіперболи, параболи та їх рівняння 

 
 
Розділ 3. Елементи лінійної алгебри та алгебри поліномів   
Тема 7. Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь  



Зміст. Матриці та операції з ними. Визначники 2-го та 3-го порядків. Визначники вищих 
порядків та їх властивості. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера розв'язування системи 
лінійних рівнянь. Елементарні операції над матрицями. Метод Жордана – Гауса розв'язування 
системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера – Капелі.  

Тема 8. Поліноми та їх корені  

Зміст. Комплексні числа, дії з комплексними числами. Поліноми, корені поліномів, 
розкладання полінома на множники.  

Розділ 4. Функції однієї змінної. Границя функції  
Тема 9. Функція однієї змінної.  

Зміст. Визначення функції однієї змінної. Способи завдання функції: табличний, графічний, 
явний, неявний. Основні елементарні функції. Обмежена функція. Складна функція. Обернена 
функція. Зростання та спадання функції. Опукла та вигнута функції. 

Тема 10. Границі послідовностей та функцій, неперервність функцій  

Зміст. Границя послідовності. Властивості границь послідовностей. Межа функції. 
Односторонні границі. Нескінченно малі та нескінченно великі функції. Властивості нескінченно 
малих та нескінченно великих функцій. Властивості границь функцій. Перша та друга чудові границі. 
Методи обчислення границь. Означення неперервної функції у точці та на інтервалі. Властивості 
неперервних функцій. Точки розриву функції та їх типи. Асимптоти графіка функції.  

Тема 11. Похідна функції  

Зміст. Визначення похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. Властивості похідної 
функції: похідна суми, різниці функцій; похідна добутку та частки функцій; похідна складної функції; 
похідна оберненої функції. Таблиця похідних елементарних функцій. Похідні вищих порядків. 

Тема 12. Застосування похідної  

Зміст.  Точки локального екстремуму функції. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема 
Лагранжа. Інтервали монотонності функції. Опуклість, угнутість функції, точки згину. Схема побудови 
графіка функції. Диференціал функції та його геометричний зміст. Використання диференціалу 
функції для наближених обчислень функцій. Формула Тейлора.  

 
Семестр 2 

Розділ 5. Невизначений та визначений інтеграли  
Тема 13. Невизначений інтеграл  

Зміст. Первісна та невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтегралу. Таблиця 
інтегралів елементарних функцій.  Метод підстановки. Інтегрування частинами. Інтегрування 
найпростіших дробів. Інтегрування раціональних функцій. Раціоналізіція ірраціональностей. 
Інтегрування тригонометричних виразів. Тригонометричні підстановки. 

Тема 14. Визначений інтеграл  

Зміст. Визначення визначеного інтегралу. Геометричний та фізичний зміст визначеного 
інтегралу. Властивості визначеного інтегралу. Формула Ньютона–Лейбниця. Заміна змінної у 
визначеному інтегралі. Інтегрування частинами у визначеному інтегралі. Обчислення площ фігур та 
об’ємів тіл за допомогою визначеного інтегралу. Невласні інтеграли І та ІІ роду. 

 
Розділ 6 Числові степеневі ряди, ряди Фур’є  
Тема 15. Числові ряди  

Зміст. Означення збіжності числового ряду. Необхідна умова збіжності. Абсолютна та 
умовна збіжності. Збіжність рядів з невід’ємними доданками. Збіжність рядів з доданками 
довільного знаку.  

Тема 16. Функціональні та степеневі ряди  

Зміст. Область збіжності функціонального ряду. Диференціювання функціональних рядів. 
Степеневі ряди, радіус збіжності. Властивості степеневих рядів у колі збіжності. Розкладання функцій 
у степеневий ряд. Ряди Тейлора для основних елементарних функцій.  

Тема 17. Ряди Фур’є та розкладання функції у ряд Фур’є  

Зміст. Ортогональна система функцій. Ряд Фур’є з ортогональної системи функцій. 
Тригонометрична система функцій та її ортогональність. Збіжність тригонометричного ряду до 
початкової функції. Розкладання в ряд Фур’є парних, непарних та неперіодичних функцій. 
Перетворення Фур’є та його властивості.  

 



Розділ 7. Функції декількох змінних 
Тема 18. Функції декількох змінних 

Зміст. Поняття про функцію двох змінних. Окіл точки. Приріст функції та границя. 
Неперервність функції двох змінних. Графік функції двох змінних. Лінії рівня. Частинні похідні. 
Похідна за напрямком. Градієнт функції. Повний диференціал функції двох змінних. Використання 
повного диференціалу у наближених обчисленнях.  

Тема 19. Екстремуми функції двох змінних  

Зміст. Визначення екстремуму функції двох змінних. Необхідні умови екстремуму функції 
двох змінних. Достатні умови функції двох змінних. Умовний екстремум функції двох змінних. 
Метод найменших квадратів. 

Семестр 3  
Розділ 8. Інтегрування функцій декількох змінних  
Тема 20. Подвійні інтеграли  

Зміст. Визначення подвійного інтегралу й умови його існування. Властивості подвійного 
інтегралу: лінійність, адитивність. Оцінювання подвійного інтегралу. Теорема про середнє від 
неперервної функції. Обчислення подвійного інтегралу по прямокутнику, криволінійній трапеції у 
прямокутних координатах. Обчислення подвійного інтегралу у полярних та загальних криволінійних 
координатах. Застосування подвійного інтегралу. 

Тема 21. Потрійний інтеграл  

Зміст. Визначення потрійного інтегралу й умови його існування. Властивості потрійного 
інтегралу: лінійність, адитивність. Оцінювання потрійного інтегралу. Обчислення потрійного 
інтегралу по паралелепіпеду, криволінійному паралелепіпеду у прямокутних координатах. 
Обчислення подвійного інтегралу у циліндричних та сферичних координатах. Застосування 
потрійного інтегралу.  

 
Розділ 9. Криволінійні та поверхневі інтеграли  
Тема 22. Криволінійні інтеграли по довжині та по координатах  

Зміст. Визначення криволінійного інтеграла по довжині, його властивості. Обчислення 
криволінійного інтегралу по довжині. Застосування криволінійного інтегралу по довжині для 
обчислення фізичних величин. Визначення криволінійного по координатах, його властивості. 
Обчислення та фізичний зміст. Зведення криволінійного інтегралу по координатах до криволінійного 
інтегралу по довжині.  

Тема 23. Поверхневі інтеграли по площі поверхні та по кординатах  

Зміст. Визначення поверхневого інтегралу по площині та його властивості. Обчислення 
поверхневого інтегралу по площині. Застосування поверхневого інтегралу по площині. Визначення 
поверхневого інтегралу по координатах 

Тема 24. Основні інтегральні формули  

Зміст. Формула Гріна та її наслідки. Умови незалежності криволінійного інтегралу по 
координатах від шляху інтегрування. Умови повного диференціалу. Формула Стокса. Формула Гауса 
– Остроградського. 

 

Розділ 10. Теорія поля  
Тема 25. Криволінійні інтеграли по довжині та по координатах  

Зміст. Основні терміни теорії поля та перетворення полів. Скалярні та векторні поля. 
Диференційні операції – градієнт, похідна скалярного поля вздовж напрямку. Дивергенція та ротор 
векторного поля. Циркуляція та поток поля.  

Тема 26. Типи полів  

Зміст. Потенціальне поле, його означення. Ознака потенціальних полів та їх властивості. 
Потенціальне поле тяготіння. Соленоідальне поле, його означення. Ознака соленоідальних полів та 
їх властивості.  

 

Розділ 11. Диференціальні рівняння.  
Тема 27. Основні поняття диференціальних рівнянь. Рівняння першого порядку  

Зміст. Визначення диференціального рівняння, порядок диференціального рівняння. 
Інтегрування диференціальних рівнянь. Загальний розв’язок та загальний інтеграл 
диференціального рівняння. Задача Коші. Диференціальні рівняння першого порядку. Інтегральні 
криві. Типи диференціальних рівнянь першого порядку: рівняння з відокремленими змінними, 



однорідні диференціальні рівняння, лінійні диференціальні рівняння.  
Тема 28. Диференціальні рівняння вищих порядків  

Зміст. Лінійні диференціальні рівняння n-го порядку. Структура розв’язків лінійного 
диференціального рівняння n-го порядку. Лінійні диференціальні рівняння n-го порядку із сталими 
коефіцієнтами. Характеристичне рівняння. Методи розв’язання лінійних неоднорідних 
диференціальних рівнянь 2-го порядку із сталими коефіцієнтами. Диференціальні рівняння, які 
допускають зниження порядку. 

Тема 29. Системи лінійних рівнянь зі сталими коефіцієнтами   

Зміст. Однорідні та неоднорідні системи. Метод варіації довільних сталих.  
Тема 30. Стійкість розв’язків диференціальних рівнянь  

Зміст. Стійкість за Ляпуновим розв’язків диференціальних рівнянь. Визначення стійкості 
точки покою за першим наближенням.  

 



3. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви розділів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п Лаб інд ср л П лаб інд ср 

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

Перший семестр 

Розділ 1 

Тема 1.  19 5 4   10       

Тема 2. 21 5 7   9       

Тема 3. 30 10 8   12       

Разом за 

розділом 1 

70 20 19   31       

Розділ 2 

Тема 4. 30 10 7   13       

Тема 5. 30 10 7   13       

Разом за 

розділом 2 

60 20 14   26       

Розділ 3 

Тема 6. 29 8 6   15       

Тема 7. 25 4 6   15       

Тема 8. 27 8 6   13       

Разом за 

розділом 3 

81 20 18   43       

Розділ 4 

Тема 9. 28 10 6   12       

Тема 10. 31 10 7   14       

Разом за  

розділом 4 

59 20 13   26       



Усього годин  270 80 64   126       

Другий семестр 

Розділ 5 

Тема 11. 20 8 3   9  8 8    

Тема 12. 20 4 3   11       

Тема 13. 30 8 6   16       

Разом за 

розділом 5 
60 12 12   36       

Розділ 6 

Тема 14. 35 6 6   23       

Тема 15. 35 6 6   23       

Разом за 

розділом 6 
60 12 12   36       

Розділ 7 

Тема 16. 30 6 10   14       

Тема 17. 20 6 10   4       

Тема 18. 20 6 10   4       

Тема 19. 20 6 10   4       

Разом за 

розділом 7 
90 24 40   26       

Усього годин 210 48 64   98 

 

      

Третій семестр 

Розділ 8 

Тема 20  22 6 6   10       

Тема 21 23 6 6   11       

Разом за 

розділом 8 

45 12 12   21       

Розділ 9 

Тема 22 15 4 4   7       

Тема 23 15 4 4   7       



Тема 24 15 4 4   7       

Разом за 

розділом 9 

45 12 12   21       

Розділ 10 

Тема 25 23 6 6   11       

Тема 26 22 6 6   10       

Разом за 

розділом 10 

45 12 12   21       

Розділ 11 

Тема 27 11 3 3   5       

Тема 28 11 3 3   5       

Тема 29 11 3 3   5       

Тема 30 12 3 3   6       

Разом за 

розділом 11 

45 12 12   21       

Усього годин  180 48 48   84       

4. Теми практичних занять 
№ Назва теми Кільк. 

год. 

Перший 

семестр 

  

1 Множини. Операції над множинами. 2 

2 Системи координат на площині і у просторі. Декартові координати. 

Рівняння кола. Криволінійні координати: полярні, циліндричні, 

сферичні. 

3 

3 Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь. Правило Крамера, 

метод Жордана-Гауса. 

6 

4 Вектори. Операції над векторами у геометричній та у координатній 

формі.Скалярний, векторний та змішаний добутки векторів.  

7 

5 Пряма на площині. Загальне, канонічне рівняння прямої. Інші види 

рівняння прямої на площині. 

5 

6 Площина у просторі. Рівняння площини у різних видах. Взаємне 5 



розташування площин. 

7 Пряма у просторі. Взаємне розташування прямих, прямих та площин 

у просторі.  

4 

8 Еліпс, гіпербола, парабола. Побудова кривих другого порядку. 

Обчислення ексцентриситету, координат фокусів кривих другого 

порядку. 

5 

9 Функція однієї змінної. Побудова графіків елементарних кривих. 

Інтервали зростання та спадання функції однієї змінної. 

4 

10 Границі послідовностей та функцій. Методи обчислення границь 

функцій. 

5 

11 Неперервність функції. Знаходження точок розриву функцій та 

визначення їх типу.   

3 

12 Похідна функції. Табличне диференціювання. Обчислення похідних 

складних функції. 

7 

13 Застосування похідної. Побудова графіків функцій. 8 

Разом  64 

Другий 

семестр 

  

14 Невизначений інтеграл. Таблиця. Обчислення методом розкладання  7 

15 Невизначений інтеграл. Метод зміни змінної.  3 

16 Метод інтегрування по частинах  7 

17 Інтегрування спеціальних типів функцій: раціональних, 

ірраціональних, тригонометричних  

7 

18 Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу.  7 

19 Невласні інтеграли  7 

20 Числові ряди та їх збіжність 3 

21 Ступеневі ряди. Радіус збіжності. Розкладання функції в ряд Тейлора  3 

22 Ряди Фур’є. Розкладання функцій в ряд Фур’є  7 

23 Перетворення Фур’є  3 

24 Диференціювання функцій декількох змінних. Частинні похідні, 

диференціал, похідна по напрямку 

7 



25 Екстремуми функції двох змінних. Визначення типів екстремальних 

точок функцій двох змінних. 

3 

Разом  64 

Третій 

семестр  

  

26 Подвійні інтеграли. Обчислення у прямокутних та полярних 

координатах 

2 

27 Потрійні інтеграли. Обчислення у прямокутних, циліндричних та 

сферичних координатах 

2 

28 Криволінійні інтеграли та їх застосування  2 

29 Поверхневі інтеграли та їх застосування  2 

30 Формули Гріна, Стокса, Гауса – Остроградського  2 

31 Обчислення елементів теорії поля: градієнта, дивергенції, ротора. 

Визначення типу поля  

2 

32 Розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку: з 

розділеними змінними, однорідних, лінійних, у повних 

диференціалах   

2 

33 Розв’язання лінійних однорідних та неоднорідних рівнянь зі сталими 

коефіцієнтами  

2 

Разом  16 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Перший семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу 63 

2 Опрацювання матеріалу практичної роботи 63 

 Разом  126 

 Другий семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу 49 

2 Опрацювання матеріалу практичної роботи 49 



 Разом  98 

 Третій семестр  

1 Опрацювання лекційного матеріалу 42 

2 Опрацювання матеріалу практичної роботи 42 

 Разом  84 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

7. Методи контролю 

Відповіді студентів в аудиторії, виконання контрольних робіт, звіти по 

самостійній роботі. 
Мінімальна кількість балів для зарахування розділів: 

Розділ 1 – 15 балів 

Розділ 2 – 10 балів 

Розділ 3 – 15 балів 

Розділ 4 – 10 балів 

Розділ  5 – 10 балів 

 

Розділ 6 – 6 балів 

Розділ 7 – 7 балів 

Розділ 8 – 7 балів 

До підсумкового семестрового контролю допускаються студенти, які набрали не менше 30 

балів за модульні контролі. 

8. . Схема нарахування балів 
Приклад для екзамену 

 Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 1 2  

60 

40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 15 15 

 



Т1, Т2 ... Т10 теми розділів 
Критерії оцінювання 

 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота 

без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них 

не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – 

двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять 

істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять 

помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого 

підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує 

повної переробки  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка  

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

 
9. Рекомендована література 

 

Базова література 
 

1. И.И. Баврин. Курс высшей математики. М.: Наука, 2004,  560 с. 

2. Д. Письменный. Конаспект лекций по высшей математике. М.: Айрис Пресс, 2009, 602 с. 

3. А.А. Гусак. Высшая математика. Тт. 1, 2, Минск: Тетра,  2001, 540 с, 554 с.  

4. В. П. Минорский. Сборник задач по высшей математике. М.: Наука, 1978, 352 с. 

5. Г.Н. Берман. Сборник задач по мат. анализу. М.: Наука, 1977, 416 с.   

 

 

Допоміжна література 
 

1. В.И. Смирнов. Курс высшей математики. тт. I, II,III, IV. М.: Физматгиз, 1962.  

2. Н. С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: Наука,  1965. 

3. Б.М. Будак и Н.С. Фомин Кратне интергалы и ряды М.: Наука, 1980, 621 с.  

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

 
 
 

 


