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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

12 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 36 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 1 

Лабораторні заняття: 
не передбачено навчальним планом 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

не передбачено навчальним планом 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 
--------- 

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю:залік ----------- 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни основні розділи лінійної алгебри, 
вибрані питання математичного аналізу, прикладна математика 

 

Метою вивчення дисципліни є:_ розвиток логічного і алгоритмічного мислення; 
оволодіння основними методами дослідження математичних задач; вироблення вміння 
самостійно розширювати та поглиблювати математичні знання і широко 
застосовувати математичні методи для розв'язання прикладних задач___________ 

 

Передумови для вивчення дисципліни шкільний курс математики 

 

Міждисциплінарні зв’язки Інформаційні системи та системи управління базами 
даних. 

 



 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 
програми «029.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство 

 
Шифр   

Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. . 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  
ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1.  Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, 

організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та 
знань у будь-яких форматах. 

ФК 3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань. 

ФК 8 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного 
підвищення рівня інформаційної культури. 

Програмні результати навчання 

ПРН 6.  Вміти  використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні технології для виконання професійних завдань. 

ПРН 9. Володіти культурою мислення, вміти узагальнювати, аналізувати і синтезувати 
інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і 
використанням. 

ПРН 10. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення 
завдань в інформаційних та документаційних системах. 

ПРН 13 Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного 
спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах 
толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Аудито
рні 

Лекц
ії 

Семін
арські 
(практ
ичні) 

Лабора
торні 

Консу
льтації 

Індиві
дуаль

ні 
занят

тя 

Само
стійн

а 
робот

а 

1 Тема 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 
1.1 1. Визначники і системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь 
3 1 2    8 

1.2 2. Елементи векторної алгебри 5 1 4    6 

1.3 3. Аналітична геометрія 5 1 4    8 

 Разом за темою 13 3 10    22 

2 Тема 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї 



 

змінної 
2.1 1. Вступ до математичного аналізу  3 1 2    8 

2.2 2. Диференціальне числення функції 
однієї змінної 5 1 4    8 

 Разом за темою 8 2 6    16 

3 Тема 3. Інтегральне числення функції однієї змінної 
3.1 1. Невизначений інтеграл 6 2 4    10 

3.2 2. Визначений інтеграл 6 2 4    8 

 Разом за темою  12 4 8    18 

4 Тема 4. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики 

4.1 1. Основи теорії ймовірностей 8 2 6    8 

4.2 2. Основи математичної статистики 7 1 6    8 

 Разом за темою  15 3 12    16 

 Усього годин за семестр 48 12 36    72 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 
Визначники і системи лінійних алгебраїчних рівнянь.  
Положення дискретної математики. Основи теорії множин і математичної логіки. Визначники 2-

го і 3-го порядків, їх властивості. Мінор і алгебраїчне доповнення. Обчислення визначників 
розкладом на алгебраїчні доповнення. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з 
двома і трьома невідомими. Формули Крамера. Поняття матриці. Види матриць. Дії над 
матрицями. Обернена матриця. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь матричним 
методом. 
Елементи векторної алгебри 

Скалярні і векторні величини. Лінійні операції над векторами. Декартів базис. Розклад вектора 
по базису. Скалярний добуток векторів, його властивості та застосування. 
 Аналітична геометрія 

Найпростіші задачі аналітичної геометрії. Математичне визначення прямої на площині, різні 
види її рівнянь. Перетин прямих. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими. Умови 
паралельності і перпендикулярності двох прямих. Математичне визначення площини і лінії у 
просторі. Площина у просторі, різні види її рівнянь. Перетин площин. Відстань від точки до 
площини. Кут між двома площинами. Умови паралельності і перпендикулярності двох площин. 
Пряма і площина у просторі. Перетин прямої і площини и та математичне визначення кривих на 
площині. Криві другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола; їх канонічні рівняння та 
основні характеристики. Математичні моделі поверхонь. Поверхні другого порядку. 
Тема 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної 
Вступ до математичного аналізу 

Основи теорії функцій. Поняття функції однієї змінної. Область визначення, множина значень, 
способи завдання. Основні елементарні функції. Границя функції. Односторонні границі. 
Необхідна і достатня умови існування границі функції. Нескінченно малі і нескінченно великі 
функції. Основні теореми про границі Порівняння нескінченно малих функцій. Неперервність 
функції в точці. Точки розриву і їх класифікація. Неперервність функції на відрізку. 
 

 

Диференціальне числення функції однієї змінної  



 

Поняття похідної функції однієї змінної, її геометричний і механічний зміст. Рівняння дотичної і 
нормалі. Поняття диференційованості функції. Диференційованість і неперервність. Основні 
правила диференціювання. Похідні тригонометричних функцій. Похідна логарифмічної функції. 
Похідна оберненої функції. Похідні показникової і обернених тригонометричних функцій. 
Логарифмічна похідна. Похідна складної функції. Таблиця похідних. Похідні неявно і 
параметрично заданих функцій. Диференціал функції. Похідні вищих порядків. Механічний 

зміст другої похідної. Теореми Ролля і Лагранжа. Умови зростання і спадання функції. 
Екстремум функції. Необхідна і достатня умови екстремуму функції. Знаходження найбільшого 
та найменшого значень неперервної на відрізку функції. 
Тема 3. Інтегральне числення функції однієї змінної 
Невизначений інтеграл  
Поняття первісної функції і невизначеного інтеграла. Означення невизначеного інтеграла, 
теорема існування, геометричний зміст, основні властивості. Таблиця основних невизначених 
інтегралів. Приклади інтегралів, що не являються елементарними функціями. Безпосереднє 
інтегрування. Інтегрування заміною змінної. Інтегрування підведенням під знак диференціала. 
Інтегрування частинами. 
Визначений інтеграл 

Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла. Означення, теорема існування, 
геометричний і фізичний зміст та основні властивості визначеного інтеграла. Формула 
Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної і інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 
Обчислення площ плоских фігур, об'ємів тіл Деякі фізичні застосування визначеного інтегралу 
(обчислення шляху, роботи, сили тиску). 
Тема 4 Чисельні методи. Елементи дискретної математики. Основи теорії ймовірностей і 
математичної статистики 

Чисельні методи. Елементи дискретної математики. 
Апроксимація. Наближення функцій методом найменших квадратів. Наближені методи 

обчислення визначених інтегралів. Положення дискретної математики. Комбінаторика. 
Розміщення. Перестановки. Сполуки. Біном Ньютона. 
Основи теорії ймовірностей 

Масові випадкові явища. Предмет теорії ймовірностей. Події та їх класифікація. Класичне і 
статистичне визначення ймовірностей випадкових подій. Основні теореми теорії ймовірностей. 
Формула повної ймовірності. Формула Бернуллі. Поняття випадкової величини. Дискретні 
випадкові величини. Типові розподіли. Числові характеристики. Неперервні випадкові 
величини. Функція і щільність розподілу. Ймовірність попадання в заданий інтервал. 
Нормальний закон розподілу. Його числові характеристики. Крива Гауса. 
Ймовірність попадання в заданий інтервал і ймовірність заданого відхилення нормально 
розподіленої випадкової величини. Правило трьох сигм. 
Основи математичної статистики 

Задачі математичної статистики. Генеральна сукупність і вибірка. Емпіричні ряди розподілу. 
Числові характеристики. Точкові та інтервальні оцінки невідомих параметрів. Поняття про 
статистичну перевірку гіпотез. Поняття про кореляційну залежність. 

5.2. Тематика практичних  занять. 
№ 

з/п 
Тематика практичних  занять. практ 

1.  Обчислення визначників другого і третього порядків. Освоєння дій з 
матрицями. Побудова оберненої матриці. Відшукання рангу матриці. 
Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з двома і трьома 
невідомими. Формули Крамера. Розв’язування систем рівнянь за 

2 



 

допомогою оберненої матриці 
2.  Лінійні операції з векторами. Застосування скалярного, векторного і 

мішаного добутків векторів для розв’язування задач. Елементарні задачі 
аналітичної геометрії. 

4 

3.  Рівняння прямої на площині, різні форми задання. Кут між двома 
прямими, відстань від точки до прямої. Криві другого порядку.  
Дослідження загального рівняння кривої другого порядку. 

4 

4.  Функції, їхні властивості та області визначення. Границя числової 
послідовності та її властивості. Нескінченно малі та нескінченно великі 
величини. Границя функції та її властивості. Односторонні границі 
функції. Дві особливі границі. 

2 

5.  Знаходження похідних функцій за означенням. Рівняння дотичної та 
нормалі до плоскої кривої. Похідна складної функції. Похідна неявної 
функції. 

2 

6.  Правило Лопіталя. Розкриття невизначеностей вигляду   ,][,]0[,0 00   

,]1[    .  Зростання та спадання функцій. Екстремуми функцій.  
Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Опуклість та 
вгнутість кривої. Точка перегину. Асимптоти графіка функцій.  
Дослідження функцій та побудова їхніх графіків. 

2 

7.  Методи інтегрування невизначеного інтеграла. Інтегрування 
тригонометричних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. 
Інтегрування раціональних функцій. 

2 

8.  Обчислення визначених інтегралів. Застосування визначеного інтеграла в 
геометрії 

2 

9.  Невласні інтеграли. Криволінійні та подвійні інтеграли. 2 

10.  Основні поняття. Простір елементарних подій. Операції з подіями. 
Означення ймовірності події. Елементи комбінаторики. 

4 

11.  Теореми додавання та множення ймовірностей. Формула повної 
ймовірності і формула Баєса. Схема випробувань з повтореннями.  

4 

12.  Первинна обробка і графічне подання вибіркових даних. Числові 
характеристики вібіркової сукупності. Точкові та інтервальні оцінки 
параметрів розподілу.  

4 

13.  Перевірка статистичних гіпотез. Перевірка гіпотези про математичне 
сподівання нормально розподіленої сукупності. Перевірка гіпотези про 
дисперсіюнормально розподіленої сукупності. Перевірка гіпотези про 
істотність різниці математичних сподівань двох нормально розподілених 
сукупностей 

2 
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5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 8 Відповіді на практичних 
заняттях 

2. Підготовка до практичних занять. 12 Розв’язання завдань до 
самостійного опрацювання.  



 

3 Підготовка  до проміжного контролю 4 Написання модульної 
контрольної роботи 

4 Робота з Інтернет-ресурсами. 2  

5 Виконання розрахункових робіт за темами. 10 Наявність робіт 

6 Опрацювання тем, винесених на самостійну 
підго товку , в т.ч. конспектування за заданим 
планом. 

30 Конспект опрацьованих 
тем 

7 Розв’язування задач, виконання вправ. 6 Наявність виконаних вправ 

 Разом 72  

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю. 
Досягнення студентів на практичних заняттях, а також виконані ними індивідуальна та 
самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Кожен вид роботи фіксується у 
відповідній графі журналу академічної групи з обов’язковим позначенням виду роботи та дати 
проведення. У кожній клітинці академічного журналу зазначається лише одна оцінка. У разі 
пропуску заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку н/. Студент який з 
поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах 
поточного контролю та виконати індивідуальне завдання й самостійну роботу, має право на 
відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання, але до початку 
екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 
пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Після 
завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал , що переводиться у 
100-бальну шкалу із урахуванням вагового коефіцієнту  поточного контролю для дисциплін, 
які завершуються заліком – 0,7. Кількість балів за поточний контроль округлюють до цілих. 
Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється викладачем у 
відповідній графі академічного журналу до проведення проміжного контролю.  
6.2. Форми проміжного контролю. 
Проміжний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи.  
Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі. До проміжного 
контролю допускаються всі студенти. Так як дисципліна закінчується заліком оцінювання 
проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» балів. Результати проміжного 
контролю фіксуються у відповідній графі академічного журналу. Результат проміжного 
контролю слід зазначити у відомості обліку успішності протягом 2-х днів після його 
проведення.. 
6.3. Форми підсумкового контролю. 
Підсумковий семестровий контроль проводиться за розкладом заліково-екзаменаційної сесії, 
затвердженим деканом факультету. 
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня опанування 
студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних 
видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної дисципліни. Оцінка за семестр з 
дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після закінчення її вивчення (до початку 
екзаменаційної сесії) за результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного 



 

(ваговий коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої 
освіти під час заліку не передбачено. 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі 
методи оцінювання знань:  проведення контрольних робіт після вивчення певних тем;  перевірка 
домашніх робіт;  опитування підчас практичних занять;  підсумкова модульна контрольна 
робота. Для діагностики знань використовується кредитно-рейтингова система за 100-бальною 
шкалою оцінювання. 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 
Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним матеріалом, 
висловлює свої думки, робить 
аргументовані висновки, рецензує 
відповіді інших студентів, творчо 
виконує індивідуальні та колективні 
завдання; самостійно знаходить 
додаткову інформацію та використовує 
її для реалізації поставлених перед ним 
завдань; вільно використовує нові 
інфор-маційні технології для 
поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 
раціональний спосіб виконання 
завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; 
виконує завдання, не перед-бачені 
навчальною програмою; вільно 
використовує знання для 
розв’язання поставлених перед 
ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним матеріалом, 
застосовує знання на практиці; 
узагальнює і систематизує навчальну 
інформацію, але допускає незначні 
огріхи у порівняннях, формулюванні 
висновків, застосу-ванні теоретичних 
знань на практиці 

за зразком самостійно виконує 
практичні завдання, перед-бачені 
програмою; має стійкі навички 
виконання завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального мате-ріалу 

має елементарні, нестійкі навички 
виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному загальному 
обсязі навчального матеріалу; відсутні 
сформовані уміння та навички; під час 
відповіді допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи завдання, 
потребує постійної допомоги 
викладача 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на практичних заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 



 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термі-
нологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз 
та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 
при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 
незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літе-

ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 
та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термі-
нологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз 
та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 



 

при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 
незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літе-

ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом 
та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі. До проміжного 
контролю допускаються всі студенти. Так як дисципліна закінчується іспитом оцінювання 
проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «10» балів. 
Рівні навчальних досягнень 10-бальна шкала Критерії оцінювання 

навчальних досягнень 

Відмінний 30-27 

може аргументовано обрати 
раціональний спосіб виконання 
завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; 
виконує завдання, не передбачені 
навчальною програмою; вільно 
використовує знання для 
розв’язання поставлених перед ним 
завдань 

Достатній 26-21 

за зразком самостійно виконує 
практичні завдання, перед-бачені 
програмою; має стійкі навички 
виконання завдання 

Задовільний 20-16 
має елементарні, нестійкі навички 
виконання завдань 

Незадовільний 15-0 
планує та виконує частину завдання 
за допомогою викладача 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 
Підсумковий бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 зараховано 
89-70 



 

51-69 

26-50 незараховано 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Викладання дисципліни  передбачає використання комп’ютерів. 
 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина І. Елементи лінійної алгебри та 
аналітичної геометрії. Вступ в математичний аналіз. Диференціальне числення функції 
однієї змінної : [навчальний посібник] / О.Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2008. – 

148 с.  
2. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина ІІ. Диференціальне та інтегральне 
числення функції однієї змінної. Звичайні диференціальні рівняння : [навчальний 
посібник] / О.Л. Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2008. – 266 с.  
3. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина ІІІ. Диференціальне та інтегральне 
числення функції кількох змінних. Елементи теорії поля : [навчальний посібник] / О.Л. 
Брушковський. – Рівне : НУВГП, 2010. – 155 с.  
4. Брушковський О.Л. Вища математика. Частина IV. Ряди. Основи теорії ймовірностей 
та математичної статистики : [навчальний посібник] / О.Л. Брушковський. – Рівне : 
НУВГП, 2010. – 245 с.  
5. Мізюк В.Г. Вища математика: [навчальний посібник] / В.Г.Мізюк. – Рівне : НУВГП, 
2008. – 245 с. 
6. Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики:: [навчальний 
посібник] /Я.С.Плушак, Б.Л. Лозовий. – Львів; «Магнолія 2006» – 2007. – 298 с.  
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри 

до початку навчального року 
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