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Навчальний посібник призначений для 

студентів інженерно-технологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів 

як денної, так і заочної форм навчання. 

Матеріал навчального посібника (частина 1) 

містить такі розділи вищої математики: 

основи лінійної алгебри, основи аналітичної 

геометрії, вступ до математичного аналізу, 

диференціальне числення, невизначений 

інтеграл. У посібнику підібрана достатня кількість прикладів, що розкривають 

практичне застосування теоретичного матеріалу. Посібник рекомендовано 

усім студентам, що вивчають курс вищої математики. 

 

    

 

 

1. Вступ 

Ваша майбутня професія в галузі харчових технологій є однією з 

найгуманніших професій людської діяльності. Якісна їжа, чисте повітря і вода 

є основою для повноцінної життєдіяльності людини та її довголіття. 

Кваліфікація фахівця (бакалавра, магістра) у вищій технічній школі 

формується вивченням дисциплін, які передбачено навчальними планами та 

програмами. Серед усіх дисциплін, які викладаються на перших курсах 

важливу роль у становленні професіонала відіграють, так звані, фундамента-

льні дисципліни. Для майбутніх фахівців у галузі технологій харчових 

виробництв такими дисциплінами є: фізика, хімія, математика та інформатика. 

Саме вони формують науково- теоретичну базу для інженерних дисциплін, які 

викладаються у вищій технічній школі. Якщо фізика та хімія дають фунда-

ментальні уявлення про процеси, які мають місце в харчових виробництвах, то 

математика й інформатика утворюють методологічну базу для будь-якого 

природничо-наукового дослідження. 

Серед вказаних навчальних курсів математика займає особливе місце. Її 

називають царицею всіх наук. За образним висловом Галілео Галілея «книгу 

природи написано математичною мовою». «Будь-яка наука лише тоді досягає 

досконалості, коли їй удається користуватися математикою» (К. Маркс). 

Фізика є системою математичних моделей. Будь-який фізичний закон 

описується відповідною математичною формулою. Наприклад: та = F - 



основний закон механіки точки, F =  γ т 1т 2 / r
2
 - закон всесвітнього тяжіння, 

χ  = a 𝑠𝑖𝑛 ω t - закон гармонічних коливань, R= U/І - закон Ома. 

Хімічні взаємодії (реакції) також описуються математичними моделями 

хімічної кінетики. 

Інформаційні технології, що пов'язані зі збором, зберіганням і обробкою 

інформації у своїй основі визначаються відповідними алгоритмами, які 

формуються на базі математичної логіки, дискретної математики та 

математичних методів. 

Матеріал навчального посібника (частина 1) (основи лінійної та 

векторної алгебри, основи аналітичної геометрії, вступ до математичного 

аналізу, диференціальне числення функції однієї та двох змінних, 

невизначений інтеграл) систематизовано відтворює зміст навчальної 

дисципліни «Вища математика » і відповідає навчальній програмі. 

Зміст навчального посібника «Курс вищої математики» формує у 

студентів необхідні компетенції, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці фахівця освітньо- кваліфікаційного рівня бакалаврів напрямів 

підготовки «інженерно-технологічні спеціальності» вищих технічних 

навчальних закладів. 
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