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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Шкільний курс алгебри та початків аналізу, розділи: елементарні функції та їх графіки, 

нерівності, системи двох рівнянь з двома невідомими, тригонометричні перетворення.  

2. Геометрія, розділи: планіметрія, вектори, стереометрія. 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Електротехніка. 

2. Економічна теорія. 

3. Автоматизовані системи управління технологічними процесами. 

4. Тепломасообмін. 

5. Технологія та обладнання процесів скраплення газів. 

6. Основи надійності хімічних виробництв, систем та конструкцій. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється теоретична і практична підготовка 

інженерів даної спеціальності щодо засвоєння математичних методів, які надають можливість 

аналізувати і моделювати технічні пристрої, процеси та явища, уміння розв’язувати різноманітні 

практичні задачі, що виникають як у процесі проектування, так і у процесі експлуатації різних 

атомних і теплових станцій. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. поняття матриці, визначника і його властивостей; методи дослідження і розв’язання 

систем лінійних алгебраїчних рівнянь;  

2. означення вектора, лінійні операції над векторами, скалярний, векторний і мішаний 

добутки, їх властивості; основні поняття аналітичної геометрії на площині і у просторі,  

3. основні поняття теорії множин, основні елементарні функції, їх властивості і графіки,  

4. основні положення теорії границь, теоретичні основи диференціального і інтегрального 

числення функції однієї змінної і функції декількох змінних;  

5. основні означення теорії диференціальних рівнянь; поняття числового і функціонального 

рядів, степеневі ряди і їх область збіжності, ряди Фур’є;  

6. поняття криволінійного і поверхневого інтегралів і їх властивості;  

7.  поняття випадкові події та алгебри дій над ними та поняття їх імовірності .  

8. поняття про випадкові величини та функції їх розподілу, про їх числові характеристики 

та імовірність попадання в заданий проміжок.  

9. основні законі розподілу випадкових величин. 

10. Основні поняття  елементів математичної статистики 

 

Вміти: 

При розв’язуванні практичних задач використовувати відповідний математичний апарат, а 

саме,  

1. виконувати дії над матрицями, обчислювати визначники, розв’язувати системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь,  

2. виконувати лінійні операції над векторами, що задані в координатній формі або 

геометрично,  

3. застосовувати вектори для розв’язування задач аналітичної геометрії, складати рівняння 

прямої на площині, площини, прямої у просторі, визначати тип кривої або поверхні 

другого порядку, що задані канонічними рівняннями і вміти їх будувати,  

4. обчислювати границі, похідні та інтеграли, виконувати дії над комплексними числами, 

застосовувати похідні для дослідження функції і побудови її графіку,  

5. виконувати дослідження функцій декількох змінних – обчислювати похідні за 

напрямком, визначати координати стаціонарних точок і досліджувати їх характер,  

6. застосовувати до наближених обчислень ряди, у тому числі ряди Фур’є при моделюванні 

періодичних процесів,  



7. обчислювати кратні інтеграли в декартових, полярних і циліндричних координатах. 

8. на базі знання теорії диференціального та інтегрального числення вміти складати  

диференціальні рівняння нестаціонарних процесів та знаходити їх розв’язки, 

користуючись теорією диференціальних рівнянь. 

9.  знаходити параметри енергетичних систем під час їх роботи в перехідних режимах на 

базі використання  диференціальних рівнянь та теорії рядів 

10. На основі знань про випадкові події та алгебри дій над ними вміти обчислювати їх 

імовірності .  

11. На основі знань про випадкові величини та функції їх розподілу вміти визначати їх 

числові характеристики та імовірність попадання в заданий проміжок. Вміти 

використовувати основні законі розподілу випадкових величин. 

12. На базі знань елементів математичної статистики вміти знаходити статистичні оцінки 

параметрів розподілу та перевіряти статистичні гіпотези. 

 

Володіти: 

1. Методами розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

2. Методами розв’язання задач аналітичної геометрії. 

3. Методами обчислення границь. 

4. Методами диференціального та інтегрального числення функцій однієї та декількох змінних. 

5. Методами розв’язання диференціальних рівнянь 

6.  Методами обчислення ймовірностей подій та випадкових величин 

7. Методами знаходження оцінок параметрів розподілу та перевірки статистичних гіпотез 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль №1 

 Матриці. Дії над матрицями. 

  Дослідження і розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь.  

  Векторний аналіз. 

Модуль №2 

 Елементи аналітичної геометрії.  

  Елементи теорії множин. Основні елементарні функції. Границя функції. Основні 

теореми о границях функцій. 

  Нескінченно малі та нескінченно великі величини та їх властивості.  

 Неперервність функцій. Властивості неперервних функцій.  

 

Модуль 3 

 Похідні основних елементарних функцій. Теореми диференціального числення. 

  Дослідження функцій за допомогою методів диференціального числення та побудова їх 

графіків. 

 

Модуль №4 

 Комплексні числа, дії над ними. Зображення комплексних чисел на площині. Модуль та 

аргумент комплексного числа. Алгебраїчна й тригонометрична форми комплексного 

числа. Формули Ейлера. Показникова форма комплексного числа. Корені з комплексних 

чисел. 

 Многочлени. Теорема Безу.  

 Основна теорема алгебри. Розкладання многочлена з дійсними коефіцієнтами на лінійні 

та квадратичні множники.  

 Розкладання раціональних дробів на найпростіші. 

 Правильні та неправильні раціональні дроби. Виділення цілої частини з неправильного 

дробу. Найпростіші раціональні дроби. Розкладання правильного раціонального дробу на 

найпростіші. 

 Невизначений інтеграл. Методи інтегрування. 

 



 

Модуль №5 

 Визначений iнтеграл, його означення та позначення. Обчислення визначеного iнтеграла. 

Формула Ньютона -Лейбнiца.  

  Невласнi iнтеграли. Iнтеграли з необмеженими межами iнтегрування. Iнтеграли вiд 

необмежених функцiй. Властивостi невласних iнтегралiв.  

 Застосування визначених iнтегралiв. 

 

Модуль №6 

 Функції кількох змінних. Область визначення. Рівняння поверхні. Границя функції. 

Неперервність. Частинні похідні. Дотична площина та нормаль до поверхні. Похідна за 

напрямком та градієнт. 

 Повний диференціал, його зв’язок з частинними похідними. 

 Частинні похідні та повні диференціали вищих порядків. 

 Екстремуми функцій кількох змінних. Необхідні умови екстремуму. Достатні умови. 

 Найбільше та найменше значення функції у замкненій області. 

 

Модуль №7 

 Числові ряди. Збіжність і сума ряду. Необхідна умова збіжності. Методи дослідження 

збіжності рядів.  

 Степеневі ряди. Розклад функцій у степеневий ряд. Застосування степеневих рядів в 

наближених обчисленнях. 

 Розкладання функцій у тригонометричні ряди. Ряди Фур’є.  

 

Модуль №8 

 Означення диференцiального рiвняння. Звичайнi диференцiальнi рiвняння та 

диференцiальнi рiвняння з частинними похiдними. Порядок диференцiального рiвняння. 

Лiнiйнi та нелiнiйнi диференцiальнi рiвняння. Розв'язок диференцiального рiвняння. 

Задача Кошi. 

 Диференцiальне рiвняння n-го порядку, його загальний вигляд. Задача Кошi. 

 Загальний i частинний розв'язки диференцiального рiвняння n-го порядку. Теорема 

iснування i єдиностi розв'язку диференцiального рiвняння.  

 Основнi класи диференцiальних рiвнянь першого порядку, iнетегровних в квадратурах. 

Диференцiальнi рiвняння вищих порядкiв, що зводяться до диференцiальних рiвнянь 

першого порядку. 

 Лiнiйнi диференцiальнi рiвняння n-го порядку, однорiднi та неоднорiднi. Загальна теорiя 

лiнiйних однорiдних та неоднорiдних диференцiальних рiвнянь. 

 Лiнiйнi диференцiальнi рiвняння зi сталими коефiцiїнтами, однорiднi та неоднорiднi, їх 

розв'язування. 

 Поняття про системи лiнiйних диференцiальних рiвнянь зi сталими коефiцiєнтами та їх 

розв'язування. 

 

Модуль №9 

 Подвiйнi iнтеграли. Потрiйнi iнтеграли. 

 Застосування кратних iнтегралiв. 

 

Модуль № 10 

 Елементи комбінаторики. 

 Випадкові події, алгебра подій. Аксіоми теорії ймовірності.  

 Умовні ймовірності. Незалежні випадкові події. 

 Формула повної імовірності, формула Байєса. 

 Повторні випробування. Схема Бернуллі. Граничні теореми Лапласа і Пуассона. 

 Випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин. Закони розподілу 

випадкових величин. 



 

Модуль №11  

 Варіаційні ряди та їх характеристики.  

 Статичні оцінки параметрів розподілу.  

 Статична перевірка гіпотез. 
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