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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ВИЩА МАТЕМАТИКА” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 162 Біотехнології та 

біоінженерія 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у наданні майбутнім спеціалістам 

знань у галузі вищої математики 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є поглиблення знань шкільної 

математики, а також навчання студентів теоретичним основам і методам лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, математичного аналізу, комплексного аналізу, диференціальних рівнянь та 

застосуванню цих методів для розв’язання різноманітних задач теоретичного та практичного 

характеру. Вміння орієнтуватися у постановці і розв’язанні виникаючих задач, аналізувати 

отримані результати.  

1.3. Кількість кредитів 6 

1.4. Загальна кількість годин 180 

 

  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

64 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття 

48 год. 8 год. 

Лабораторні заняття 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

68 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання  

 0 год. 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 

досягти таких результатів навчання: - орієнтуватись у сучасних проблемах біології; - 

провести збір даних і необхідні виміри у експерименті і зробити висновки; - володіти 

математичним апаратом, математичними методами обробки даних та навчитись вірно 

проводити аналіз отриманих результатів; - вміти доступно викласти аудиторії суть 

біологічної проблеми, орієнтуватися у біологічній літературі (навчальній та довідковій); - 

мати початкову викладацьку підготовку. - володіти прикладними програмами, знати їх 

призначення та основні функції 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Аналітична геометрія на площині. Визначники другого і третього порядків. 

Елементи векторного аналізу.  
Тема 1. (1) Найпростіші задачі аналітичної геометрії на площині. Пряма лінія і криві 

другого порядку. Визначники другого і третього порядку. Зміст. Ділення відрізку у даному 

відношенні. Обчислення площі трикутника за координатами його вершин. Рівняння прямої лінії з 

кутовим коефіцієнтом; через дві задані точки, кут між двома прямими, умови паралельності та 



перпендикулярності двох прямих. Еліпс, гіпербола та парабола – рівняння, властивості. 

Визначники та їх властивості.  

Тема 2. (2) Елементи векторного аналізу. Зміст. Визначення вектора. Сума і різниця 

векторів. Різні види добутків. Лінійна залежність і незалежність векторів. Мішаний добуток трьох 

векторів, його геометричний зміст.  

Розділ 2. Математичний аналіз. Диференціальне обчислення та його застосування для 

дослідження функцій.  
Тема 1. (3) Функції однієї змінної. Границя функції. Неперервність функції. Зміст. Поняття 

функції однієї змінної. Основні елементарні функції, їх властивості і графіки. Основні методи 

обчислення границь. Різні види невизначеностей. Перша та друга виняткові границі. Класифікація 

точок розриву функцій.  

Тема 2. (4) Похідна функції. Диференціал. Похідні елементарних функцій. Основні теореми 

про диференційовані функції. Зміст. Геометричний зміст похідної. Похідна функції, заданої 

параметрично. Похідна оберненої функції. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя.  

Тема 3 (5). Дослідження функції з використанням похідної. Асимптоти графіка функції. 

Зміст. Різні види екстремуму. Необхідні і достатні умови екстремуму. Асимптоти графіку функції 

– вертикальні і похилі.  

Тема 4 (6). Функції двох змінних. Частинні похідні. Екстремум функції двох змінних.  

Розділ 3. Математичний аналіз. Інтегральне обчислення та застосування визначеного 

інтеграла.  
Тема 1. (7) Невизначений інтеграл. Заміна змінної та інтегрування частинами у 

невизначеному інтегралі. Метод невизначених коефіцієнтів при інтегруванні раціональних 

виразів. Зміст. Визначення невизначеного інтеграла, його властивості. Таблиця невизначених 

інтегралів. Метод підстановки та інтегрування раціональних та ірраціональних виразів. 

Інтегрування виразів, що вміщують тригонометричні функції. Універсальна тригонометрична 

підстановка.  

Тема 2 (8) Визначений інтеграл. Теорема про похідну визначеного інтегралу як функції 

верхньої границі. Формула Ньютона – Лейбніца. Зміст. Визначений інтеграл як границя 

інтегральних сум. Властивості визначеного інтегралу. Методи інтегрування визначеного 

інтегралу. Зв’язок невизначеного і визначеного інтегралу.  

Тема 3 (9) Застосування визначеного інтегралу у геометрії. Зміст. Формули для обчислення 

площі плоскої фігури, обмеженої графіками заданих функцій. Обчислення довжини заданої 

плоскої кривої та об’єму тіла обертання.  

Розділ 4. Диференціальні рівняння.  

Тема 1 (10) Диференціальні рівняння першого порядку. Загальний та частинний розв’язок. 

Рівняння, в яких змінні поділяються, однорідні, лінійні, типа Бернуллі. Зміст. Методи розв’язання 

рівнянь першого порядку однорідних, лінійних та рівнянь, в яких змінні поділяються.  

Тема 2 (11) Загальний та частинний розв’язок диференціального рівняння. Лінійні 

однорідні та неоднорідні рівняння. Зміст. Лінійні однорідні рівняння другого порядку із сталими 

коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні рівняння другого порядку.  

Тема 3 (12) Приклади використання диференціальних рівнянь у біології. Зміст. Ріст колонії 

мікроорганізмів, рівняння Мальтуса, рівняння Ферхюльста – Перла.  



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. с.р. л п лаб
. 

Інд. с.р. 

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

Розділ 1. 

Тема 1 31 10 8   13       

Тема 2 12 4 2   6       
Разом за розділом 1 43 14 10   19       

Розділ 2 

Тема 3 28 8 6   14       

Тема 4 19 6 4   9       

Тема 5 9 2 3   4       

Тема 6 13 4 5   4       

Разом за розділом 2 69 20 18   31       

Розділ 3 

Тема 7 25 7 8   10       

Тема 8 7 5 2   0       

Тема 9 5 2 3   0       

Разом за розділом 3 37 14 13   10       

Розділ 4 

Тема 10 8 6 2   0       

Тема 11 20 8 4   8       

Тема 12 3 2  1     0       

Разом за розділом 4 31 16 7   8       

Усього годин 180 64 48   68       

 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Системи координат на прямій та площині. Декартові та полярні координати 

на площині. Найпростіші задачі аналітичної геометрії: ділення відрізку у 

заданому співвідношенні, обчислення площі трикутника за координатами 
його вершин 

2 

2 Пряма лінія на площині. Різні види рівнянь прямої. Кутовий коефіцієнт. 
Рівняння прямої у полярних координатах 

2 

3 Рівняння другого порядку двох змінних. Еліпс, гіпербола, парабола. Конічні 
перетини. Їх властивості, канонічні рівняння, графіки 

2 

4 Детермінанти другого та третього порядків. Їх визначення, властивості та їх 

застосування при розв’язанні систем лінійних рівнянь. Правило Крамера. 
Розкладання детермінанта за елементами ряду 

2 

5 Елементи векторного аналізу. Модуль  вектора. Складання векторів. 

Множення  вектора на  скаляр.  Дії з векторами  (добуток, різниця). 
Координати векторів 

2 

6 Функції одної змінної. Способи завдання функції. Обернена функція. 
Елементарні функції, їх властивості і графіки. Неявна функція. 

2 

7 Границя функції, послідовності. Єдність границі. Теореми про границі 

(суми, добутку, різниці, частки). Нескінченно малій та основні теореми про 

них. Односторонні границі та їх зв'язок з границями функції. Границя 

монотонної обмеженої послідовності. Число " e ". 

2 

8 Неперервність функції у точці та на відрізку. Точки розриву. Основні 
теореми про неперервні функції. Класифікація точок розриву. 

2 

9 Похідна функції. Визначення. Теорема про неперервність диференційованої 

функції. Правила та формули обчислення похідної. Похідна складної 

функції. Похідна оберненої функції. Похідні другого та більш високого 
порядків. 

2 

10 Диференціал функції як головна лінійна частина ії приросту та його 

застосування до наближених обчислень. Теореми про диференційовані 

функції: Ролля, Лагранжа про скінчені прирости, Коші. Перша і друга 
теореми Лопіталя при обчисленні границь. 

2 

11 Дослідження функцій з використанням похідної. Необхідна та достатня 

умови існування екстремуму. Найбільше (найменше) значення функції на 

відрізку. Інтервали зростання та спадання функції. Інтервали опуклості 

функції та точки перегину. Асимптоти графіку функції: вертикальні та 
похилі. Виведення рівняння асимптоти. Дослідження задач на екстремум. 

3 

12 Функції декількох змінних. Область визначення. Графік. Границя функції 
двох змінних. Основні теореми про границю функції двох змінних. 

2 

13 Теорема про незалежність мішаних частинних похідних від порядку 
диференціювання. Повний диференціал функції двох змінних. 

1 

14 Екстремум функцій двох змінних. Необхідна та достатня умови екстремуму. 2 

15 Невизначений інтеграл. Операція, обернена диференціюванню. Первісна. 
Властивості невизначеного інтегралу. Таблиця основних інтегралів. 

2 

16 Зміна змінної у невизначеному інтегралі та інтегрування частинами. 2 

17 Інтегрування раціональних виразів. Метод невизначених коефіцієнтів. 2 

18 Інтегрування виразів із тригонометричними функціями. 2 



19 Визначений інтеграл. Визначений інтеграл як границя інтегральних сум. 
Геометричне значення та властивості визначеного інтегралу. Обчислення 
визначеного інтегралу . Формула Ньютона - Лейбница. Методи інтегрування. 
Інтегрування по частинах та підстановкою у випадку визначеного інтегралу. 

2 

21 Застосування визначеного інтегралу у геометрії. Обчислення площі у 
прямокутних координатах. Довжина дуги: обчислення у прямокутних 

координатах. Об'єм тіла обертання. 

3 

22 Диференціальні рівняння. Постановка задачі. Приклади задач фізики, що 
приводять до появи диференційних рівнянь. Визначення. Диференціальні 

рівняння першого порядку: загальне розв'язання та частинне. Рівняння, в 

яких змінні поділяються. 

2 

23 Однорідні рівняння першого порядку. Лінійні рівняння першого порядку. 
Рівняння Бернуллі. 

2 

24 Лінійні однорідні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами. 
Теорема про структуру загального рішення неоднорідних лінійних рівнянь 

другого порядку. 

2 

25 Приклади використання диференціальних рівнянь у біології: математичні 
моделі розвитку колонії мікроорганізмів, рівняння Мальтуса, рівняння 

Ферхюльста – Перла. 

1 

 Разом 48 
 



 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Формула відстані між двома точками 3 

2 Обчислення кута між двома прямими. Умови паралельності 
та перпендикулярності між двома прямими 

6 

3 Канонічне рівняння гіперболи, асимптоти гіперболи, 
ексцентриситет і кут між асимптотами гіперболи 

4 

4 Геометрична інтерпретація мішаного добутку трьох векторів 3 

5 Умова компланарності трьох векторів 3 

6 Основні елементарної функції, їх визначення, властивості і 

графіки 

4 

7 Доведення теореми про границі двох функцій 6 

8 Натуральні логарифми та їх властивості 4 

9 Геометричний та фізичний зміст похідної. Похідні обернених 

тригонометричних функцій 

5 

10 Геометричний зміст теореми Лагранжа про скінчені прирости 4 

11 Дослідження різних видів екстремуму функції однієї змінної 4 

12 Частинні похідні функції двох змінних. Обчислення. Мішана 

похідна 

4 

13 Інтегрування виразів із квадратним тричленом 3 

14 Інтегрування диференціального бінома 3 

15 Універсальна тригонометрична підстановка. Заміни Ейлера. 4 

16 Розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку, що 

зводяться до однорідних 

4 

17 
Розв’язання рівнянь виду  

y    f x; y  
та  

y    f  y; y  
4 
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6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачене 

 

 

 

 

7. Методи контролю 

Поточний контроль: здійснюється у формі усного опитування під час проведення 

практичних занять з метою визначення рівня засвоєння лекційного матеріалу. 

Всі результати поточного контролю враховуються при визначенні результатів 

підсумкового семестрового контролю. 

Модульний контроль: протягом семестру проводяться 2 контрольні роботи, які містять 

теоретичні завдання. 

Підсумковий семестровий контроль: екзамен у письмовій формі. 

 

 

 

 

 



8. Схема нарахування балів 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 Т 11 Т 12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Розділ 9 Розділ 10 Підсумковий 

контроль 

Сума 

Т25 Т26 Т27 

1 1 1 40 100 

Т1, Т2 ... Т27 - теми розділів 

 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума  балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 



9. Рекомендована лытература 

 Основна література 

1. А. В. Григоров, Б. В. Дідковська, В. О. Новгородський. Елементи лінійної 

алгебри і аналітичної геометрії, 2006, Київ, видавництво Дельта, 512 стор. 

2. В. Д. Гетманцев. Лінійна алгебра і лінійне програмування, 
2001. Київ, Видавництво Либідь, 254. стор. 

3. В. А. Кудрявцев, Б. П. Демидович. Краткий курс высшей математики, 

1986, изд. Наука, М., 576 стр. 

4. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике, 2006, Москва, изд. 

Айрис-Пресс. 

5. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. – М.: Наука, 1988. 

6. Н. С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисления. т.1, 

издат. Наука, 1965, 548 стр. 

7. В. П. Минорский. Сборник задач по высшей математике, 1978, издат. 

Наука, М., 352 стр. 

 

Допоміжна література 

1. Н. В. Ефимов Краткий курс аналитической геометрии, 1972, издат. Наука, 272 

стр. 

2. А. Гусак. Высшая математика, т. 1, 2003, Минск. Изд. Тетра систем, 544 стр. 

3. Е. А. Когут. Основы высшей математики, ч. 1, метод. пособие, 2006, изд. 

ХНУ. 

4. Е. А. Когут.Основы высшей математики, ч 2, метод. пособие. 2007. Изд. ХНУ. 

 

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

1. Курс лекцій (електронний каталог) 

 


