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ВСТУП 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Вища та прикладна 

математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності «Туризм». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань 

та практичних навичок з основ математичного апарату лінійної алгебри, аналітичної 

геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій, диференціальних 

рівнянь, числових та функціональних рядів, теорії ймовірностей та математичної 

статистики. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Вища та прикладна математика» 

спирається на знання шкільного курсу математики і є базовим курсом, на якому 

ґрунтується вивчення інших фундаментальних та спеціальних дисциплін. Вивчення 

курсу передбачає наявність цілеспрямованої роботи над вивченням базової та 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України.  

 
 

Анотація 
 

Вища та прикладна математика є важливим складником підготовки фахівців з 

туризму. 

Курс вищої та прикладної математики є одним із способів розвитку логічного й 

алгоритмічного мислення студентів. В результаті вивчення дисципліни студенти 

оволодіють математичним апаратом, достатнім для опрацьовування математичних 

моделей, пов’язаних з їх подальшою практичною діяльністю, як фахівців у галузі 

туризму. 

 

Ключові слова: визначник; функція; рівняння; інтеграл; матриця, диференціал. 

 

 

Abstract 
 

Higher and applied mathematics is an important component of the training of 

tourism.  

The course of higher and applied mathematics is one of the ways of developing the 

logical and algorithmic thinking of students. As a result of studying the discipline, students 

acquire a mathematical apparatus that is sufficient for the processing of mathematical 

models associated with their subsequent practical activities as specialists in the field of 

tourism. 

 

Keywords: determinant; function; equation; integral; matrix differerential. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й 

Модулів – 1 

Спеціальність 

242 «Туризм» 
(шифр і назва) 

Семестр 

Змістових модулів – 6 1-й 

Загальна кількість годин 

– 150 

Лекції (год.) 

30 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –6 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні (год.) 

30 

Самостійна робота (год.) 

90 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи      становить (%): 

для денної форми навчання – 40 до 60 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика»: 

- розвиток  логічного та алгоритмічного мислення; 

- оволодіння основними методами дослідження математичних задач; 

- формування у майбутніх фахівців з туризму вміння самостійно розширювати 

математичні знання і використовувати їх для розв'язування практичних завдань зі 

своєї предметної області.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища та прикладна математика» 

є формування теоретичних знань та практичних навичок у відповідності з 

поставленою метою. 

 У результаті вивчення дисципліни «Вища та прикладна математика» студент 

повинен 

знати: 

- означення основних математичних понять, методи розв’язання та дослідження 

рівнянь і їх систем;   

- формули і методи розв'язання задач аналітичної геометрії; 

- основні функції та їх графіки, теореми і формули диференціального та 

інтегрального числення функцій однієї змінної; 

- способи інтегрування диференціальних рівнянь; 

- методи дослідження рядів і їх застосування до наближених обчислень; 

- основи теорії ймовірностей та математичної статистики; 

вміти: 

- раціонально вибирати математичний апарат для розв’язування поставленої 

задачі, складати і розв’язувати наукові та інженерні задачі за своїм майбутнім 

фахом, користуватися довідковою літературою і обчислювальною технікою. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 
 

Тема 1. Визначники та системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 
Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. 

Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання визначника 

за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення визначників 

Поняття про системи лінійних рівнянь. Застосування лінійної алгебри у 

задачах економіки (використання алгебри матриць, модель Леонтьева 

багатогалузевої економіки, лінійна модель торгівлі). Розв'язок системи лінійних 

рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Правило Крамера розв'язування 

систем n лінійних рівнянь з n невідомими. 

Тема 2. Матриці. 
Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. Теорема 

Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Добуток 

матриць. Обернена матриця. Додавання матриць і множення матриці на число. 

Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою оберненої 

матриці. Матричне рівняння. 

Тема 3. Пряма та криві другого порядку на площині. 
Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. Дослідження 

неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на осях. Рівняння прямої, 

що проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут 

між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох прямих. 

Відстань від точки до прямої. 

Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. Асимптоти гіперболи. 

Дослідження форми гіперболи. Парабола. Дослідження форми параболи. 

Ексцентриситет лінії другого порядку. Директриси ліній другого порядку. 

 

 

Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції однієї та кількох 
змінних 

 
Тема 4. Похідна функції однієї змінної та її застосування. 
Поняття функції. Способи задания функції. Область визначення та область 

значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростання й 

спадання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне зображення 

функції. Класифікація функцій. Означення границі функції. 

Застосування похідної в економічних розрахунках. Граничні показники в 

мікроекономіці. Максимізація прибутку і маргінальний аналіз. Оптимізація 

оподаткування підприємств. Означення похідної. Геометричний, механічний та 

економічний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних. 

Правила обчислення похідних. Похідна складної функції. Похідні вищих порядків. 
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Визначення диференціала. Диференціал суми, добутку і частки. Інваріантність 

форми першого диференціала. Застосування диференціала до наближених 

обчислень. 

Умова сталості функції. Умови зростання та спадання функції на проміжку. 

Максимум і мінімум функції. Необхідні та достатні умови екстремуму функції.  

Тема 5. Функції кількох змінних. 
Функції багатьох змінних у задачах економіки (функція корисності, функція 

витрат, багатофакторна виробнича функція Кобба-Дугласа). Деякі задачі оптимізації 

(оптимальний прибуток від виробництва товарів різних видів; задача цінової 

дискримінації, оптимальний розподіл ресурсів; оптимізація вибору споживача). 

Функціональна залежність між змінними. Функції двох змінних, область їх 

визначення. Графічне зображення функції двох змінних. Частинний і повний 

приріст функції двох змінних. Частинні похідні. Повний диференціал. Похідні 

вищих порядків. Теорема про рівність мішаних похідних. 

Необхідні умови екстремуму функції кількох змінних. Достатні умови 

екстремуму функції двох змінних. Умови відсутності екстремуму. Поняття про 

умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів. 

 

 

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення функції однієї змінної 
 

Тема 6. Невизначений інтеграл. 
Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. Застосування інтегралів 

у задачах економіки. Знаходження обсягу виробничої продукції; надлишок 

споживача, аналіз нерівномірності у розподілі доходів серед населення за 

допомогою кривої Лоренца. Таблиця основних інтегралів. Найпростіші правила 

інтегрування. Заміна змінної у невизначеному інтегралі. Інтегрування частинами. 

Інтегрування раціональних дробів. 

Тема 7. Визначений інтеграл. 
Інтегральні суми. Умови існування визначеного інтеграла. Властивості 

визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної у визначеному 

інтегралі. Інтегрування частинами. Геометричні застосування визначеного 

інтегралу: обчислення площ, об'ємів тіл обертання. Поняття невласних інтегралів. 

 

 

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння 
 

Тема 8. Диференціальні рівняння першого порядку. 
Поняття диференціального рівняння і його розв'язків. Застосування 

диференціальних рівнянь в задачах економічної динаміки. Модель росту для сталого 

темпу приросту; модель росту в умовах конкуренції; динамічна модель Кейнса; 

неокласична модель росту; модель ринку з прогнозованими цінами. Порядок 

диференціального рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. Загальний 

розв'язок і загальний інтеграл диференціального рівняння першого порядку. 
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Початкові умови. Частинний розв'язок і частинний інтеграл диференціального 

рівняння першого порядку з відокремлюваними змінними. Однорідні рівняння 

першого порядку. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. 

Диференціальні рівняння Бернуллі. 

 

 

Змістовий модуль 5. Ряди 
 

Тема 9. Числові ряди. 
Частинні суми ряду. Необхідна умова збіжності ряду. Ряди з додатними 

членами. Теорема порівняння рядів. Достатні ознаки збіжності рядів з додатними 

членами: Даламбера, Коші, інтегральна ознака Маклорена-Коші. Знакозмінні ряди. 

Абсолютна й умовна збіжність рядів. Знакопочережні ряди. Теорема Лейбніца. 

Оцінка залишку знакопочережного ряду. 

Тема 10. Степеневі ряди. 
Степеневий ряд. Теорема Абеля. Радіус збіжності степеневого ряду. 

Диференціювання та інтегрування ступеневих рядів. Ряди Тейлора і Маклорена. 

Розкладання елементарних функцій у ряди Тейлора і Маклорена. Застосування 

степеневих рядів до наближених обчислень. 

 

 

Змістовий модуль 6. Теорія ймовірностей та математична статистика 
 

Тема 11. Основні теореми теорії ймовірностей. 
Класичне означення ймовірності. Основні поняття комбінаторного аналізу: 

основне правило комбінаторики, перестановки, розміщення, комбінації. 

Геометричне означення ймовірності. Статистичне означення ймовірності та її 

властивості. Практичне застосування різних підходів до побудови імовірнісного 

простору. 

Умовна ймовірність та теорема добутку для залежних подій. Поняття попарної 

незалежності випадкових подій. Незалежність у сукупності. Повна група подій. 

Формула повної ймовірності та формула Байєса. 

Повторні незалежні випробування. Схема Бернуллі. Розподіл числа успіхів у 

серіях незалежних стохастичних експериментів. Біноміальний розподіл. 

Найвірогідніше число успіхів та його ймовірність. Наближені методи обчислення 

біноміальних ймовірностей та їх точність. Локальна теорема Муавра-Лапласа. 

Інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Теорема Бернуллі для оцінки дійсної 

ймовірності через статистичну частоту. «Рідкісні» події. Теорема Пуассона. 

Тема 12. Дискретні та неперервні випадкові величини, їх закони 
розподілу та числові характеристики. 

Означення випадкових величин та їх класифікація. Закон розподілу дискретної 

випадкової величини. Числові характеристики розподілу: математичне сподівання, 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення, початкові та центральні моменти. 

Числові характеристики середнього арифметичного, сукупності випадкових 
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величин. Властивості числових характеристик. Основні закони дискретних 

розподілів та їх числові характеристики: розподіл Бернуллі та його перетворення, 

розподіл Пуассона, геометричний розподіл. Приклади застосування стандартних 

розподілів у типових задачах на практиці 

Означення неперервних випадкових величин. Функція розподілу ймовірностей 

випадкової величини та її властивості. Абсолютно неперервні випадкові величини. 

Щільність розподілу та її властивості. Щільність розподілу функцій від абсолютно 

неперервних випадкових величин. Числові характеристики абсолютно неперервних 

випадкових величин та їх властивості. 

Тема 13. Рівномірний, показниковий та нормальний закони розподілу 
ймовірностей. 

Рівномірний закон розподілу ймовірностей та його числові характеристики. 

Показниковий закон розподілу. Властивість відсутності післядії. Нормальний закон 

розподілу ймовірностей та його
 
стандартне представлення. Розподіли Хі-квадрат, 

Стьюдента та Фішера, їх зв'язок зі стандартним нормальним розподілом. 

Тема 14. Основні поняття математичної статистики: вибіркові 
спостереження та вибіркові оцінки. 

Основні положення вибіркового методу. Вибірковий розподіл. Емпірична 

функція розподілу та гістограма. Вибіркові моменти. Статистичні оцінки та їх 

властивості. Збіжність статистичних оцінок -емпіричних характеристик за даними 

спостережень до теоретичних аналогів. Властивості емпіричної функції розподілу. 

Властивості гістограми. Властивості вибіркових моментів. Груповані дані 

вибіркових спостережень. 

Тема 15. Методи оцінки параметрів та перевірки статистичних гіпотез. 
Точкові оцінки параметричної сукупності розподілів. Методи знаходження 

оцінок: метод моментів і максимальної вірогідності. Порівняння точкових оцінок. 

Інтервальні оцінки. Загальний алгоритм побудови довірчих границь (інтервальних 

оцінок) певного рівня значущості для точкових оцінок. Інтервальні оцінки для 

нормальної статистичної моделі. 

Загальний алгоритм перевірки статистичних гіпотез. Типи помилок при 

перевірці гіпотез і потужність критерію. Критерії узгодженості: критерій 

Колмогорова-Смірнова та Пірсона. Перевірка гіпотез про однорідність та 

незалежність. Критерії Стьюдента щодо перевірки гіпотез про значення середніх для 

нормальної статистичної моделі у випадку 
 
рівних (нерівних) дисперсій. Критерій 

Хі-квадрат про єдину дисперсію для нормальної статистичної  моделі. Критерій 

Фішера про рівність (нерівність) двох дисперсій для нормальної статистичної 

моделі. Перетворення Фішера для перевірки гіпотез про взаємну незалежність. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 

Тема 1. Визначники та системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь 
10 2 2 6 

Тема 2. Матриці 10 2 2 6 

Тема 3. Пряма та криві другого 

порядку на площині 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 18 

Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції однієї та 
кількох змінних 

Тема 4. Похідна функції однієї 

змінної та її застосування 
10 2 2 6 

Тема 5. Функції кількох змінних 10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 20 4 4 12 

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення функції однієї 
змінної 

Тема 6. Невизначений інтеграл 10 2 2 6 

Тема 7. Визначений інтеграл 10 2 5 6 

Разом за змістовим модулем 3 20 4 4 12 

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння 
Тема 8. Диференціальні рівняння 

першого порядку 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 4 10 2 2 6  

Змістовий модуль 5.  Ряди 

Тема 9. Числові ряди 10 2 2 6 

Тема 10. Степеневі ряди 10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 5 20 4 4 12 

Змістовий модуль 6. Теорія ймовірностей та математична 
статистика 

Тема 11. Основні теореми теорії 

ймовірностей 
10 2 2 6 

Тема 12. Дискретні та неперервні 

випадкові величини, їх закони 

розподілу та числові 

характеристики 

10 2 2 6 
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1 2 3 4 5 

Тема 13. Рівномірний, показниковий 

та нормальний закони розподілу 

ймовірностей 

10 2 2 6 

Тема 14. Основні поняття 

математичної статистики: вибіркові 

спостереження та вибіркові оцінки 

10 2 2 6 

Тема 15. Методи оцінки параметрів 

та перевірки статистичних гіпотез 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 6 50 10 10 30 

Усього годин 150 30 30 90 

 
 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма  

1 2 3 

1 Визначники та системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 2 

2 Матриці. 2 

3 Пряма та криві другого порядку на площині. 2 

4 Диференціальне числення функції однієї змінної. 2 

5 Функції багатьох змінних. 2 

6 Невизначений інтеграл. 2 

7 Визначений інтеграл. 2 

8 Диференціальні рівняння. 2 

9 Числові ряди. 2 

10 Степеневі ряди. 2 

11 Основні теореми теорії ймовірностей. 2 

12 
Дискретні та неперервні випадкові величини та їх числові 

характеристики. 
2 

13 Рівномірний, показниковий та нормальний розподіли. 2 

14 Основні поняття математичної статистики. 2 

15 Методи оцінки параметрів та перевірки гіпотез. 2 

Усього годин 30 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 30 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 30 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 30 год. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма  

1 2 3 

1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія. 6 

2 Диференціальне числення функції однієї змінної. 6 

3 Невизначений інтеграл. 6 

4 Визначений інтеграл. 6 

5 Закони великих чисел та центральна гранична теорема. 6  

Усього годин 30 
 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Лекційний курс. 

2. Практичні заняття. 

3. Консультації. 

4. Самостійна робота студентів. 

 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Поточний контроль успішності студентів у формі усного опитування. 

2. Перевірка домашніх завдань та конспектів. 

3. Тестування.  
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9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 

 40 100 Т1-Т3 Т4-Т5 Т6-Т7 Т8 Т9-Т10 Т11-Т15 

10 10 10 10 10 10 

 

ЗМ 1 – змістовий модуль 1; 

Т1, Т2, …, Т15 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1.  Кушнір В.П. Конспект лекцій з вищої математики для студентів 

спеціальності АУТП./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B9X16RYY_h37SF9HdXBkZnpwbXc/view?usp=sharing   

2.  Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ : 

3. 04-02-20 Сяський, В. О. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання 

cамостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: „Ряди” для студентів 

спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної форми навчання / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6349/ 

4. 04-02-06 Сяський, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до 

виконання самостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: 

„Інтегральне числення функції однієї змінної” для студентів І курсу напряму 

підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної форми навчання / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1787/ 

 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 
1. Барковський В. В. Математика для економістів : Навч. посібник /  В. В. 

Барковський ,  Н. В. Барковська. – К. : Центр навчальної літератури,  2005. –  448 с.   

2. Барковський В. В.,  Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія ймовірностей та 

математична статистика: Навч. посібник . –  К. : ЦУЛ, 2006. –  424 с. 

3. Мізюк В. Г. Вища математика : навч.-метод. посіб. / В. Г. Мізюк. – Рівне : 

НУВГП, 2010. – 163 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2381/ 

4. Мізюк В. Г. Вища математика : інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / В. Г. Мізюк. – Рівне : НУВГП, 2008. – 169 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2286/ 

5. Шкіль М.І. Вища математика: підручник: у 3-х кн. / М.І. Шкіль, Т.В. 

Колесник, В.М. Котлова. – К.: Либідь,1994. – Кн. 1.: Аналітична геометрія з 

елементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. – 280с.; Кн. 2: 

Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. – 352 с.;  Кн. 

3: Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. 

Диференціальні рівняння. – 352 с. 

6. Ярмуш Я. І. Вища математика. Практикум : навч. посіб. / Я. І. Ярмуш, І. В. 

Самолюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 148 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5632/ 
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Допоміжна 

1. Дубовик В. П. Математика для економістів: Навч. посібник /  В. П. Дубовик,  

І. І Юрик. – К: А.С.К., 2001. – 648 с. 

2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Задачник.  – М. : 

Наука, 1982. – 238 с. 

3. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие 

для втузов : в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – 5-е изд., испр. – 

М. : Высшая школа, 1997. – Ч. 1. – 304 с.  

4. Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике.  – Харьков, 

ХГУ,  Ч. 1-3.  1972. – 946 с. 

5. Михайленко В. М., Антонюк Р. А. Сборник прикладных задач по высшей           

математике. – К.: Вища школа, – 1990. – 167 с. 

 

 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Вища та прикладна математика – Електронний каталог бібліотеки НУВГП: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

2. Вища математика. Математика для нематематиків – Он-лайн бібліотека для 

студентів: точні науки: https://edu-lib.com/category/matematika-2/dlya-

studentov/matematika-dlya-nematematikov-dlya-studentov 

3. Вища математика – Українська технічна література, книги та підручники по 

технічним і пов'язаним з ними дисциплінах: 

https://ukrtechlibrary.wordpress.com/category/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B2%D0%B8%D1%89

%D0%B0-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

A%D0%B0/ 

4. Вища математика – Навчально-методична література для студентів: 

http://www.studmed.ru/matematika/vysshaya-matematika/ 

5. Вища математика (основи) – Все для студента: 

https://www.twirpx.com/files/mathematics/short_courses/ 

6. Теорія ймовірностей та математична статистика – Все для студента: 

https://www.twirpx.com/files/mathematics/tvms/ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


