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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вища математика» складена 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 131 – 

Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування, 274 – Автомобільний транспорт, 275 – Транспортні 

технології (за видами). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні методи та моделі лінійної та векторної 

алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, функції однієї та багатьох змінних, 

диференціального та інтегрального числення, векторного аналізу, звичайних диференціальних 

рівнянь,.  

Міждисциплінарні зв’язки: математичні знання, які студент повинен отримати вивчаючи 

начальний курс «Вища математика», призвані відіграти важливу роль у процесі його подальшого 

навчання в університеті. Вони необхідні для успішного вивчення спеціальних дисциплін (фізика, 

теоретична механіка та ін.). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри й аналітичної геометрії. 

2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функцій однієї та багатьох 

змінних. 

3. Інтеґральне числення функцій однієї та багатьох змінних. 

4. Диференціальні рівняння. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є ознайомити студентів з 

основами математичного апарату, необхідного для розв’язування практичних задач, що виникають у 

професійної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення начальної дисципліни «Вища математика» є прищепити 

навички математичного дослідження прикладних технічних задач. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

основні методи розв’язання задач з вищої математики та застосування цих методів при 

розв’язанні прикладних технічних задач; 

вміти:  

користуватись апаратом вищої математики при розв’язанні технічних задач, самостійно 

працювати з літературою з вищої математики та її прикладних питань. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 390 години / 13 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри й аналітичної 

геометрії 
Матриці. Лінійні операції над матрицями. Добуток матриць. Визначники 2-го і 3-го порядків 

та їх властивості. Визначники n-го порядку. Мінори та алгебраїчні доповнення. Обернена матриця. 

Ранг матриці. 

Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь за формулами Крамера, матричним 

методом і методом Гаусса. 

Лінійні операції над векторами. Декартові координати вектора. Проекція вектора на вісь. 

Спрямовуючі косинуси. Кут між векторами. Скалярний добуток і векторний добуток векторів та їх 

властивості. Мішаний добуток 3-х векторів та його властивості. Розклад вектора за базисом. 

Найпростіші задачі аналітичної геометрії на площині. Полярні координати. Рівняння лінії на 

площині. Різні види рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Умови паралельності і 

перпендикулярності. Криві другого порядку: еліпс, коло, гіпербола, парабола. Паралельний перенос. 

Поворот осей. 
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Площина в просторі. Різні види рівнянь площини. Кут між двома площинами. Умови їх 

паралельності і перпендикулярності. Пряма в просторі. Різні види рівнянь прямої в просторі. Кут між 

двома прямими. Умови їх паралельності і перпендикулярності. Пряма і площина в просторі. Кут між 

прямою і площиною. Умови їх паралельності і перпендикулярності. Відстань від точки до площини. 

Поверхні другого порядку 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій 

однієї та багатьох змінних 

Функція. Способи задання функції. Класифікація основних елементарних функцій. Числова 

послідовність та  її границя. Границя функції в точці та на нескінченності. Нескінченно малі та 

нескінченно великі функції. 1-ша та 2-га чудові границі. Неперервність функції в точці. 

Одностороння неперервність. Точки розриву функції та їх класифікація. 

Похідна функції, її геометричне і механічне тлумачення. Основні правила диференціювання. 

Таблиця похідних основних елементарних функцій. Диференціал функції. Диференціювання 

параметрично заданих функцій та функцій, заданих неявно. 

Похідна та диференціал вищих порядків. Логарифмічне диференціювання. Правило Лопіталя. 

Інтервали зростання і спадання функції. Асимптоти. Інтервали випуклості графіка функції. 

Екстремум функції. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Загальна схема 

дослідження функції. Застосування похідної до розв’язання прикладних задач. 

Дії над комплексними числами в алгебраїчній,  тригонометричній та показниковій формі 

запису. Формули Муавра. 

Поняття про функції багатьох змінних. Частинні похідні. Повний диференціал. 

Диференціювання складених функцій кількох змінних. Повна похідна. Похідні та диференціали 

вищих порядків. 

Похідна за напрямком. Градієнт функції. Дотична площина та нормаль до поверхні. 

Екстремум функції двох змінних, необхідна і достатня умови. Застосування частинних похідних до 

розв’язання прикладних задач 

Змістовий модуль 3. Інтеґральне числення функцій однієї та багатьох змінних 

Поняття первісної та невизначеного інтеграла. Властивості невизначеного інтеграла. 

Безпосереднє інтегрування. Заміна змінних. Інтегрування по частинам. Інтегрування раціональних 

функцій. Інтегрування тригонометричних диференціалів. Універсальна тригонометрична 

підстановка. Інтегрування деяких ірраціональних виразів. Застосування тригонометричних 

підстановок. 

Визначений інтеграл, як границя інтегральних сум. Основні властивості визначеного 

інтеграла. Формула Ньютона-Лейбниця. Методи інтегрування визначеного інтеграла. Обчислення 

площ плоских фігур за допомогою означеного інтеграла. Довжина дуги плоскої кривої. Невласні 

інтеграли з нескінченними межами інтегрування. Невласні інтеграли від необмежених функцій. 

Теореми збіжності невласних інтегралів. 

Подвійний інтеґрал, його геометричний та фізичний зміст. Основні властивості. Зведення 

подвійного інтеґрала до повторного. Заміна змінних у подвійному інтеґралі. Застосування подвійного 

інтеграла Потрійний інтеґрал, його геометричний та фізичний зміст. Основні властивості. Зведення 

потрійного інтеґрала до повторного. Заміна змінних у потрійному інтеґралі. Застосування потрійного 

інтеграла. Криволінійні інтеграли 1-го та 2-го родів. Основні властивості та обчислення. 

Застосування криволінійних інтегралів. 

Скалярне поле. Різні види симетрії. Похідна за напрямом. Градієнт скалярного поля. Лінії 

рівня. Потік вектора через поверхню. Обчислення  потоку за допомогою подвійних інтегралів. 

Дивергенція  векторного поля. Формула Остроградського. Циpкyляцiя i poтop вeктopнoгo пoля тa їx 

фiзичний змicт. Фopмyли Гpiнa тa Cтoкca. Coлeнoiдaльнi i пoтeнцiaльнi пoля, їx влacтивocті. 

Знаходження циркуляції за допомогою криволінійного інтеґралу. 

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння 
Диференціальні рівняння, основні визначення. Поняття загального та часткового розв’язку. 

Диференціальні рівняння 1-го порядку. Рівняння з розділеними змінними та змінними, що 

розділяються. Однорідні та лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку, їх розв’язок. Задача Коші. 

Рівняння, що допускають пониження порядку. Задача Коші. Лінійні диференціальні рівняння 

n-го порядку з постійними коефіцієнтами. Однорідні рівняння. Загальний розв’язок. Задача Коші для 
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рівняння n-го порядку. Неоднорідні рівняння n-го порядку зі спеціальною правою частиною. 

Загальний розв’язок. Метод варіації довільної сталої. Системи диференціальних рівнянь. 

 

3. Рекомендована література 

1. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: навчальний посібник. – Кременчук, 2008. – 223 с. 

2. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: функції багатьох змінних та інтегральне числення: 

Навчальний посібник. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, 2012. – 162 с. 

3. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс : Збірник задач та вправ 2-е вид., 

доп. і доопр.−Х. : Рубікон, 1999. − 320 с. 

4. Лейфура В.М, Голодницький Г.І, Файст Й.І. Математика : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. − К. : Техніка, 2003. − 640 с.: іл. 

5. Блудова Т.В., Греджук І.Ф., Джалладова І.А. та ін. Практикум з вищої математики. − К. : КНЕУ, 

2006. − 404 с. 

6. Гусак А.А. Высшая математика : учебник для студентов вузов. В 2 т. Т.1 − 6-е изд. − Минск : 

ТетраСистемс, 2007. − 544с. 

7. Гусак А.А. Высшая математика : учебник для студентов вузов. В 2 т. Т.2 − 6-е изд. − Минск : 

ТетраСистемс, 2007. − 448с. 

8. Данко П.Б., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. – М. : 

Высш. шк., 1980 – 1984. – Т.1, 2. 

9. Гаврильченко Х.И, Кривой А.Ф и др.; Под общ. ред. Овчинникова П.Ф. Высшая математика : 

Сборник задач. − К. : Вища шк., 1991. − 455 с.: ил. 

10. Кручкович Г.И. Сборник задач по курсу высшей математики. – М. : Высш. шк., 1973. 

11. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М. : Наука, 1970 – 1976. – Т.1, 2. 

12. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах, 1970. – 400 

с.:ил. 

13. Шипачев В.С. Высшая математика. – М. : Высш. шк., 1985. 

14. Шнейдер В.Е., Слуцкий А.И., Шумов А.С. Краткий курс высшей математики. – М. : Высш. шк., 

1978. – Т.1, 2. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5.     Засоби діагностики успішності навчання  контрольна робота,  модульний контроль. 


