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                                                          ВСТУП 

 

Програма  навчальної  дисципліни  «Основи вищої математики та інформатики» 

складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

першого (бакалаврського) рівня. 

( назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 

галузь знань _________01  освіта ___________________________________ 

(шифр і назва) 

спеціальність ________014  середня освіта_______________________________ 

(шифр і назва) 

освітня програма __ __біологія__________________________________________ 

(шифр і назва) 

спеціалізація ________014.05   (середня освіта)  біологія_та здоров’ялюдини 

(шифр і назва) 

 

вид дисципліни _____обов’язкова_________________________________ 

(обов’язкова / за вибором) 

факультет __________біологічний___________________________________ 

(назва підрозділу) 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:  

 

.1.Застосування математики та інформатики у біології. Аналітична геометрія на 

площині. Визначники другого і вищих порядків. Елементи векторного аналізу. 

Аналітична геометрія у тривимірному просторі. 

 

2. Математичний аналіз. Функція. Границі. Диференціальне числення та його 

застосування для дослідження функцій. 

 

3. Математичний аналіз. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл.  Визначений 

інтеграл і його застосування  в біології. 

 

4. Диференціальні рівняння. Математичні моделі в біології.  

 

5. Поняття події, випадкової величини і  ймовірності. Статистичні числові 

характеристики дискретних випадкових величин. Закон Гауса. Метод найменших 

квадратів.  Застосування  в генетиці і біології. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  
 

- повторення базових розділів шкільної математики,  

- вивчення основних розділів вищої математики,  

- складання та вивчення математичних моделей біологічних процесів. 

-  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є  
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        -   поглиблення знань шкільної математики і опанування вищою математикою, 

        -   вміння орієнтуватися у постановці і розв’язанні виникаючих задач, 

        -    вміння накопичувати і аналізувати отримані результати під час навчання  

             та у професійній роботі, 

          -  сформувати вміння разом використовувати новітні математичні методи та 

          -  разом використовувати новітні інформаційні технології, 

         -  вміти представити доповідь, презентацію студентам та колегам у майбутній 

             професійній роботі. 

 

1.3. Кількість кредитів:  3  кредитів. 

1.4. Загальна кількість годин:  90  годин 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

42 год. 78  год. 

Індивідуальні завдання  

навчальним планом не передбачено 

 
1.6. Заплановані результати навчання:     

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

досягти таких результатів навчання:  

знати:  
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--основні теоретичні та практичні розділи  аналітичної геометрії, математичного аналізу,  

алгебри, початків диференціальних рівнянь, статистики і теорії ймовірностей. 

--математичні моделі у біології 

--методи  комп’ютерних і інформаційних технологій; 

вміти:  

--на практиках, у експериментах провести необхідні виміри і збір інформації; 

--обробляти  дані, провадити комп’ютерні  розрахунки та аналізувати отримані результати; 

--вміти доступно викласти аудиторії біологічну, математичну та інформаційну суть 

проблеми. 

 

             

 2. Тематичний план навчальної дисципліни     
 

Розділ 1. Аналітична геометрія на площині. Пряма лінія. 

Визначники другого і вищих порядків. Полярні координати. 

Тема 1. Повторення шкільної математики. Декартові координати на прямій, на 

площині  Масштаби. Найпростіші задачі аналітичної геометрії на площині. Пряма лінія на 

площині. . Проценти. Послідовності. Елементарні функції. Трикутник та його площа. 

Довжина відрізка. Ділення відрізку у даному відношенні. Обчислення площі трикутника за 

координатами його вершин.  

Тема 2. Пряма лінія на  площині. Загальне рівняння прямої, його властивості та 

розташування прямої на площині.  Рівняння прямої лінії яка проходе через дві задані точки, з 

кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, паралельність та перпендикулярність двох 

прямих. Лінії у полярних координатах. 

 

Розділ 2. Аналітична геометрія на площині. Рівняння та лінії другого порядку. 

Системи рівнянь. Правило Крамера.  

Тема 3. Рівняння та лінії другого порядку.  Еліпс, гіпербола та парабола – рівняння, 

властивості, побудова графіків. Аналіз форми ліній. 

Тема 4. Визначники другого і вищих порядків. Правило Крамера  Визначники, 

матриці та їх властивості. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера та аналіз розв’язків 

системи рівнянь. 

  

Розділ 3. Елементи векторного аналізу  Аналітична геометрія у просторі. 

Поверхні і лінії у тривимірному просторі 

Тема 5. Векторний аналіз у  тривимірному просторі. Декартові координати у 

тривимірному просторі. Визначення вектора. Базис у просторі. Лінійні дії з векторами.  

Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів. Кут між векторами. Площа 

паралелограма та об’єм паралелепіпеда.     

Тема 6.  Поверхні та  лінії у тривимірному просторі. . Загальне рівняння площини  та 

його дослідження. Пряма лінія у просторі, її рівняння.  Поверхні шара, еліпсоїда, конуса, 

циліндра як моделі поверхонь та судин  у біології. Гвинтова лінія на поверхні як модель 

спіралі ДНК. 

 

Розділ 4. Математичний аналіз. Функція. Границі. Диференціальне числення.  

Тема 7.  Поняття функції однієї та двох  змінних. Елементарні, складні, обернені  

функції, їх властивості і графіки. Поняття границі функції. Теорема про представлення 

функції, що має границю. Різні види функцій:  обмежені, необмежені, нескінченно малі та 

нескінченно великі  функції. Методи обчислення границь. Різні види: невизначеностей та 

точок розриву функцій. Поняття неперервності функції. Перша та друга виняткові границі 
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Тема 8.  Похідна функції. Похідні елементарних функцій.  Диференціал. Основні 

теореми про диференційовані функції. Частинні похідні. Екстремуми функції. 

 

Розділ 5. Математичний аналіз. Інтегральне обчислення.  Невизначений інтеграл 

Тема 9. Невизначений інтеграл. Обчислення невизначеного інтеграла. Визначення 

невизначеного інтеграла, його властивості. Зв’язок похідної, диференціала та невизначеного 

інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів.  

Тема 10. Методи обчислення невизначеного інтеграла: Методи еквівалентних 

перетворень: підстановки, розкладу,  інтегрування раціональних та ірраціональних виразів, 

за частинами.  

 

Розділ 6. Визначений інтеграл та застосування визначеного інтеграла 

Тема 11. Визначений інтеграл та його властивості   Визначення визначеного інтеграла 

як границі інтегральних сум. Властивості визначеного інтегралу. Зв’язок невизначеного і 

визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбниця. Методи обчислення визначеного 

інтегралу.  

Тема 12. Застосування визначеного інтегралу у геометрії та біології. Формули для 

обчислення площі плоскої фігури на площині, що обмежена  графіками заданих функцій. 

Поняття довжини лінії на площині та обчислення довжини лінії. 

 

Розділ 7. Диференціальні рівняння 

Тема 13. Диференціальні рівняння першого та другого порядку зі сталими 

коефіцієнтами. Поняття диференціального рівняння та його загального і частинного 

розв’язків. Метод поділення змінних та метод заміни змінних..  Розв’язання однорідних 

рівнянь, лінійних та першого порядку. Лінійні однорідні та  неоднорідні рівняння другого 

порядку із сталими коефіцієнтами та їх  розв’язки.   

Тема 14. Диференціальні рівняння  і  моделі у біології. Рівняння Мальтуса.  Система 

лінійних рівнянь.  Рівняння Лотки - Вольтерра. 

 

Розділ 8. Елементи математичної статистики. 

Тема 15. Елементі математичної статистики. Поняття випадкової величини та 

ймовірності події. Числові характеристики випадкової величини  Закони розподілу 

випадкової величини. Гістограма частот. Закон Гаусса. Поняття кореляційного аналізу.  

Тема 16. Комбінаторні методи у біології. Метод найменших квадратів. 

Моделі Менделя. Вибірки. сполуки, розміщення. Застосування методу найменших квадратів. 

Лінійні та нелінійні моделі  у біології. 

 

Розділ 9. Операційна система Windows та текстовий редактор MS Word  
Тема 17. Стандартні елементи Windows. 

Робочий стол, панель задач. Програми Мій комп'ютер, Проводник. Файли та папки: 

створення, перейменування та ін. Стандартні програми: Блокнот, Калькулятор, Paint. 

Тема 18. Безпосереднє форматування тексту. 

Загальний вигляд: меню, панелі інструментів, лінійка та її елементи, полоси 

прокрутки, строка стану. Набір та способи копіювання тексту. Беспосереднє форматування 

тексту: параметри шрифта; абзац та його параметри; створення границь тексту, абзацу та 

сторінки; заливка тексту, абзацу. Способи створення фону сторінки електронного документу. 

Поля та інші параметри сторінки, попередній огляд. 

Тема 19. Додаткові можливості MS Word. 

Стилі у Microsoft Word: створення стилю абзаца та стилю знака. Шаблони документа. 

Створення нового документу на базі готового шаблону. Створення нового шаблону. Вставка 
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нерозривного пробілу, м'якого переносу та інших спеціальних символів. Таблиця всіх 

символів. Створення елементів автотексту. Копилка. Пошук та заміна тексту. Перевірка 

орфографії. Автозаміна. Форматування за зразком. "Гарячі" клавіші Windows та Word. 

Набір і форматування тексту у колонки, вставка малюнків, буквиці, вставка переносів. 

Написи: створення, зв'язок між написами. Створення документу-запрошення з 

використанням елементів Word Art та автофігур. Створення фону сторінки за допомогою 

напису. Макроси. Списки. 

Поля у Word. Робота з таблицями: переміщення по таблиці, вставка строк і стовбців, 

малювання таблиці, встановлення висоти строк та ширини стовбців, сортування, 

переміщення та копіювання у таблиці, розрив та об'єднання клітин таблиці, розрив таблиці, 

форматування у таблиці, автоформатування 

Структура документу. Рівні заголовків, переміщення між рівнями. Створення 

вкладених документів до головного документу, робота з ними. 

Складений документ. Файл даних та оригінал, злиття та створення копій. Тезаурус. 

Колонтітули. Розриви сторінок. Зноски. Зміст документу. Вставка елементів з інших  

програм. 

 

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  1 1   1  0.2 0.2   3 

Тема 2  1 1   1  0.2 0.2   3 

Разом за розділом 1  2 2   2  0.4 0.4   6 

Розділ 2 

Тема 3  1 1   1  0.2 0.2   2 

Тема 4  1 1   1  0.2 0.2   4 

Разом за розділом 2  2 2   2  0.4 0.4   6 

Розділ 3 

Тема 5  1 1   1  0.2 0.2    3 

Тема 6  1 1   1  0.2 0.2    3 

Разом за розділом 3  2 2   2  0.4 0.4   6 

Розділ 4 

Тема 7  1 1   1  0.3 0.3    3 

Тема 8  1 1   2  0.3 0.3    3 

Разом за розділом 4  2 2   3  0.6 0.6   6 

Розділ 5 

Тема 9  1 1   1  0.3 0.3    3 

Тема 10  1 1   2  0.3 0.3    3 

Разом за розділом 5  2 2   3  0.6 0.6   6 

Розділ 6 

Тема 11  1 1   1  0.3 0.3    3 

Тема 12  1 1   2  0.3 0.3    3 
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Разом за розділом6   2 

 

2 

 

  3 

 0.6  0.6 

  

 

  6 

Розділ 7 

Тема 13  1 1   1  0.3 0.3    3 

Тема 14  1 1   2  0.3 0.3    3 

Разом за розділом 7  2 2   3  0.6 0.6   6 

Розділ 8 

Тема 15  1 1   1  0.3 0.3    3 

Тема 16  1 1   2  0.3 0.3    3 

Разом за розділом 8  2 2   3  0.6 0.6   6 

Розділ 9 

Тема 17   2   3  0.6 0.6   10 

Тема 18   7   9  0.6 0.6   10 

Тема 19   7   9  0.6 0.6   10 

Разом за розділом 9  0 16   21  1.8 1.8   30 

Усього годин:  16 32   42   6 6   78 

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
 

дн/в зо/в 

1 Масштаби. Проценти. Числові перетворення та послідовності. 

Елементарні функції: властивості та графіки. Трикутник та його площа. 

Системи координат на площині. Довжина відрізка. Ділення відрізку у 

даному відношенні. Обчислення площі трикутника за координатами його 

вершин.  

1 0,1 

2 . Пряма лінія на  площині. Загальне рівняння прямої, його властивості та 

розташування прямої на площині.  Рівняння прямої лінії яка проходе 

через дві задані точки, з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, 

паралельність та перпендикулярність двох прямих. Лінії у полярних 

координатах. 

1 0,1 

3 Рівняння та лінії другого порядку:  Еліпс, гіпербола та парабола – 

канонічні рівняння, властивості, побудова графіків. Основні параметри 

ліній. Аналіз форми ліній. Конічні перетини. Полярні координати. Лінії у 

полярних координатах 

1 0,1 

4 Матриці і визначники другого та вищих порядків та їх застосування при 

розв’язанні систем лінійних рівнянь. Обчислення  визначників методом 

зниження порядку, зокрема розкладанням за  елементами рядку. Правило 

Крамера та його аналіз. 

1 0,1 

5 Векторний аналіз у  тривимірному просторі. Декартові координати у 

тривимірному просторі. Визначення вектора. Базис у просторі. Лінійні дії 

з векторами.  Два методи обчислення скалярного, векторного та мішаного 

добутків векторів. Кут між векторами. Площа паралелограма та об’єм 

1 0,1 
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паралелепіпеда, побудованих на векторах.     

6 Загальне рівняння площини  та його дослідження. Побудова точок на 

площини. Лінія як перетин двох площин. Канонічне рівняння прямої лінія 

у просторі. Перпендикуляр до площини. Рівняння та поверхні шара, 

еліпсоїда, конуса, циліндра як моделі поверхонь та судин. Еліпс, 

гіпербола, парабола як конічні перетини. Гвинтова лінія на поверхні як 

модель спіралі ДНК. 

1 0,1 

7 Поняття функції однієї та двох  змінних. Елементарні, складні, обернені  

функції, їх властивості і графіки. Поняття границі функції. Теорема про 

представлення функції, що має границю.  Обмежені, необмежені, 

нескінченно малі та нескінченно великі  функції. Елементарні 

перетворення функцій як методи обчислення границь. Різні види 

невизначеностей та точок розриву функцій. Поняття неперервності 

функції. Перша виняткові границі. 

1 0,2 

8 Приріст функції. Похідна функції. Визначення, властивості та 

геометричний зміст похідної. Таблиця похідних. Похідні складних та 

обернених функцій. Дослідження функції з використанням похідної. 

Правило Лопіталя. Частинні похідні функції двох змінних. Екстремуми 

функції однієї та двох змінних. Аналітичні та геометричні умови 

екстремуму. 

1 0,2 

9 Визначення невизначеного інтеграла, його властивості. Первісна. Зв’язок 

похідної, диференціала та невизначеного інтеграла. Таблиця  похідних та 

таблиця невизначених інтегралів.  

1 0,2 

 

10 Методи обчислення невизначеного інтеграла: еквівалентні спрощення,  

методи розкладання, різні види підстановок,  інтегрування раціональних 

та ірраціональних виразів, за частинами.  

 

1 0,2 

11 Методи точного та  наближеного  обчислення визначеного інтегралу. 

Еквівалентні перетворення, заміна змінної та перерахунок границь 

інтегрування. Формула Ньютона – Лейбниця. Обчислення площі 

криволінійної трапеції. 

1 0,2 

12 Застосування інтегралу у геометрії та біології. Формули для обчислення 

площі плоскої фігури на площині, що обмежена  графіками заданих 

функцій: лініі кола, еліпса, параболі, гіперболи.  Поняття довжини лінії 

та обчислення довжини ліні] 

1 0,2 

13 Диференціальне рівняння, його загальне і частинні розв’язки. Метод 

поділення змінних та метод заміни змінних.  Розв’язання однорідних 

рівнянь, лінійних та першого порядку. Рівняння другого порядку із 

сталими коефіцієнтами. Побудова характеристичного рівняння та 

розв’язків   диференціального рівняння.   

1 0,2 

14 Вивід диференціальних рівнянь  і  моделі у біології. Рівняння Мальтуса.  

Дві зв’язні популяції та  система диференціальних рівнянь Лотки - 

Вольтерра. Аналіз властивостей розв в’язків диференціальних рівнянь.   

1 0,2 
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15 Поняття випадкової величини, поняття події та класичної ймовірності 

події. Варіаційний ряд. Розмах ряда, мінімальні та максимальні значення 

випадкової величини, математичне очікування, дисперсія. Закон 

розподілу випадкової величини. Гістограма частот. Закон Гаусса та 

функція Лапласа.  

1 0,2 

16 Комбінаторні методи у біології. Моделі Менделя. Лінійні та нелінійні 

моделі. Застосування методу найменших квадратів 

1 0,2 

17 Стандартні елементи Windows 6 1 

18 Безпосереднє форматування тексту 5 1 

19 Додаткові можливості MS Word та аудіо-відео технологій 5 1 

 Разом 32 6 

 

 

  

5.Завдання для самостійної роботи 

 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

 
 

дн/в зо/в 

Опрацювання додаткового матеріалу за відповідними темами: 

 

 

1 Масштаби. Арифметична та геометричні прогресії. Довжина відрізку як 

відстань між  двома точками. Елементи трикутника та їх обчислення. 

Елементарні функції. та їх властивості 

1 4 

2 Різні рівняння прямої лінії на площині та їх зв;язок. Точка перетину двох 

прямих та кут між прямими.. Умови паралельності та 

перпендикулярність  двох прямих. Побудова ліній у полярних 

координатах 

1 4 

3 Загальні рівняння ліній другого порядку на площині та лінійні 

перетворення системи координат для одержання канонічних рівнянь 

ліній. Обчислення характерних параметрів ліній: фокусів, діаметрів, 

ексцентриситетів, асимптот гіперболи,  кутів між асимптотами гіперболи 

 

1 5 

4 Визначники другого і вищих порядків. Правило Крамера  Визначники, 

матриці та їх властивості. Системи лінійних рівнянь. Правило Крамера та 

аналіз розв’язків системи рівнянь  
 

1 5 

5 Векторний аналіз у  тривимірному просторі. Кут між векторами. Об’єм 

паралелепіпеда, пірамідиуса, конуса, циліндра.     
 

1 5 

6 Поверхні та  лінії у тривимірному просторі. Прямолінійні образуючи на 

гіперболічній поверхні рослин. Гвинтова лінія на поверхні циліндра як 

модель спіралі ДНК 

1 5 
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7 Трансцендентні функції. Натуральний логарифм та обернена до нього 

показникові функція – експонента 

 

1,5 5 

8 Зростання та спадання функцій. Умови екстремуму однієї та двох 

змінних 

1,5 5 

9 Еквівалентні перетворення при обчисленні невизначеного інтеграла. 

Таблиця невизначених інтегралів  

 

1,5 5 

10 Методи обчислення невизначеного інтеграла. Необчисювальні інтеграли. 

Універсальна тригонометрична підстановка 

1,5 5 

11 Метод невизначених коефіцієнтів при обчислюванні інтеграла 

 

1,5 5 

12 Параметрично задані лінії та обчислення їх довжини на площині та у 

просторі 

 5 

13 Диференційне рівняння експоненти. Метод підстановки для  розв”язку 

системи двох диференційних рівняння та одержання лінійного рівняння 

другого порядку  

1,5 5 

14 Одержання диференціальних рівнянь  і  моделей у біології. Рівняння 

Мальтуса.  Дві зв’язні популяції та  система диференціальних рівнянь 

Лотки - Вольтерра. Аналіз властивостей розв в’язків диференціальних 

рівнянь.   

1,5 5 

15 Узагальнення поняття випадкової величини, поняття події та класичної 

ймовірності події. Варіаційний ряд. Розмах ряда, мінімальні та 

максимальні значення випадкової величини, математичне очікування, 

дисперсія. Закон розподілу випадкової величини. Гістограма частот. 

Закон Гаусса та функція Лапласа.  

1,5 5 

16 Комбінаторні та інші методи у біології. Моделі Менделя. Вибірки з 

повторенням, сполуки, розміщення. Лінійні та нелінійні моделі у 

біології. Метод найменших квадратів. Застосування методу найменших 

квадратів у біології та у природничих науках  

1,5 5 

17 Робота у операційній системі Windows. 10 19 

18 Робота у текстовому редакторі Microsoft Word та з аудіо-відео чатами 11 20 

 Разом 42 78 

 
6. Індивідуальні завдання 

 Навчальним планом не передбачено. 

 

7.Методи контролю 

6.  
Поточний контроль: Відповіді студентів і розв’язування задач на практичних 

заняттях, перевірка домашніх завдань, активність на консультаціях, відповіді студентів за 

темами самостіних робіт, переві рка контрольних робіт.   
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Підсумковий контроль:  залік у письмовій формі. 

8.Схема нарахування балів. 

 
Поточне тестування та самостійна робота Екза- 

мен 

Су

ма 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Контр 

роботи, 

передбач

навч 

планом 

Раз

ом 

  

         
Кр

1 

Кр

2    

3 3 3 3 3 5 5 5 20 5 5 60 40 100 

Р1, …, Р9 – номери розділів; Кр1, Кр2 – номери контрольних робіт. 
 

Критерії оцінювання 

Оцінка у 

балах  
Оцінка за національною шкалою 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, 

які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання 

жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види 

завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними 

помилками, або з однією – двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, робота з трьома значними помилками.  

1–49 
Незадовіль

но 
Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі 
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помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не 

приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки.  

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9.  Рекомендована література 

 

                                        Основна  література 

 

1. Дідковська  Б. В.  Елементи   лінійної   алгебри    і    аналітичної   геометрії  / Б. В. Дідковська, А. В. Григоров,  

В. О. Новгородський. – К. : Дельта, 2006. – 512 с. 

 

2. Гетманцев    В. Д..   Лінійна  алгебра  і лінійное   програмування / В. Д.. Гетманцев,  –  К.   Либідь,  2001.  –  252 с.   

 3.  Привалов  И.  И.   Аналитическая          геометрия  /   И.   И.       Привалов.    –  М.  :   Наука,     1966.   –  272  с.     

4. Кудрявцев В. А. Краткий курс высшей математики / В. А. Кудрявцев ,Б. П. Демидович.  М.: Наука, 1986. – 576 с.  

5.  Пискунов Н. С. Дифференциальное  и  интегральное  исчисления.  Т. 1 / Н. С. Пискунов. – М. : Наука, 1965. – 

548 с. 

6. Пискунов Н. С. Дифференциальное  и  интегральное  исчисления.  Т. 2 /  Н. С. Пискунов. – М. : Наука, 1965. – 

544 с. 

7. Минорский В. П. Сборник     задач     по     высшей     математике /   В. П. Минорский.– М. : Наука, 1971. – 352 с.       

8. Гмурман В. Е. Теория   вероятностей   и   математическая  статистика /  В. Е. Гмурман. – М. : Высшая  школа, 

2000. – 479 с. 

9. Гмурман В. Е. Руководство  к   решению  задач  по  теории   вероятностей и  математической  статистике  /   В. Е. 

Гмурман. – М. : Высшая  школа,   1999. – 400 с. 

10. Ивашев-Мусатов  О. С.  Теория   вероятностей   и   математическая статистика  / О. С. Ивашев-Мусатов. – М. : 

Юрайт,  2014. – 224 с.  
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11.Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник  задач та вправ.  – 

Харків : Рубікон, 1999. -320 с. 

12. Письменный Т.Д. Конспект лекций по высшей математике: полный курс. 9 изд.– М.– 

Айрис-пресс, 2009. – 608 с.: ил. 

13. Серогодский В. В., Тихомиров А. П., Сурин Д. П. Microsoft Office 2016 / Office 365. Полное 
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