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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Вища математика" складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» за спеціальністю 125
– Кібербезпека.
Математика відіграє важливу роль у природничо-наукових, інженерно-технічних і
гуманітарних дослідженнях. Без сучасної математики з її розвиненим логічним і
обчислювальним апаратом був би неможливий прогрес у різних галузях людської діяльності.
Математика є не тільки потужним засобом розв'язку прикладних задач і універсальною
мовою науки, але також і елементом загальної культури. Тому математичну освіту слід
розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної підготовки сучасного
фахівця в галузі комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення таких основних тем, як лінійна і
векторна алгебра; аналітична геометрія на площині та у просторі; диференціальне числення;
інтегральне числення; диференціальні рівняння; ряди, теорія ймовірностей і математична
статистика.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Вища математика» забезпечує викладання
наступних дисциплін: "Теорія ймовірностей і математична статистика", “Фізика”,
“Метрологія та вимірювання”, “Теорія інформації та кодування”, “Технічна графіка”,
"Основи теоріїї кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту", "Пля і хвилі в
системах технічного захисту".
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Матриці та дії з ними
2. Визначники квадратних матриць, методи їх обчислення та властивості
3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
4. Вектори на площині і в просторі та дії з ними, n-вимірний векторний простір
5. Пряма на площині
6. Лінії другого порядку на площині
7. Площина і пряма у просторі
8. Функція однієї змінної
9. Границя функції однієї змінної
10. Неперервність функції однієї змінної
11. Похідна функції однієї змінної, її практичний зміст і правила диференціювання
12. Частинні похідні і повний диференціал функції кількох змінних
13. Застосування похідної функції до дослідження функцій та побудови їх графіків
14. Екстремум функції двох змінних
15. Невизначений інтеграл, його властивості та найпростіші методи обчислення
16. Визначений інтеграл, його властивості та обчислення
17. Застосування визначеного інтеграла.
18. Невласні інтеграли
19. Подвійні інтеграли
20. Числові ряди та їх збіжність
21. Функціональні ряди
22. Диференціальні рівняння першого порядку
23. Лінійні диференціальні рівняння другого порядку
24. Класифікація подій, визначення ймовірності події
25. Дії над подіями, теореми додавання та множення ймовірностей
26. Повторення незалежних випробувань
27. Дискретні випадкові величини
28. Неперервні випадкові величини
29. Система випадкових величин
30. Закон великих чисел
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31. Варіаційні ряди та їх характеристики
32. Основи теорії статистичних оцінок
33. Перевірка статистичних гіпотез
34. Однофакторний дисперсійний аналіз
35. Кореляційно-регресійний аналіз
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни "Вища математика" є надання студентам
фундаментальних знань з математики, які дозволяють у подальшому засвоювати спеціальні
дисципліни, що базуються на математичних поняттях. Значна увага приділяється придбанню
практичних навиків при розв`язуванні задач, вмінню застосовувати математичні методи для
дослідження соціальних, технічних та економічних процесів і прийняттю оптимальних
рішень та оптимізації організаційних процесів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Вища математика" є:
допомога студентам в оволодінні необхідним математичним апаратом, який дозволяє
аналізувати, моделювати і вирішувати прикладні задачі;
сприяння розвитку логічного й алгоритмічного мислення;
навчання прийомам розв'язання математичних формалізованих завдань;
- прищеплення навичок самостійного вивчення матеріалу з використанням довідкової,
методичної і спеціальної літератури
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
 елементи лінійної і векторної алгебри;
 елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі;
 основи диференціального числення;
 основи інтегрального числення;
 необхідні і достатні умови збігання рядів;
 методи розв'язання диференціальних рівнянь;
 основні поняття і теореми теорії ймовірностей;
 числові характеристики випадкових величин і систем випадкових величин, методи
їхнього обчислення;
 основні закони розподілу випадкових величин;
 закон великих чисел;
 способи відбору, що забезпечують репрезентативність вибірки та вимоги до оцінок
невідомих числових характеристик генеральної сукупності;
 основні типи гіпотези, що перевіряються в ході статистичної обробки даних;
 методи статистичного оцінювання невідомих параметрів;
 основи кореляційно - регресійного, дисперсійного та багатомірного статистичного
аналізів.
вміти:
 обробляти інформацію, що надходить у матричному та векторному вигляді;
 будувати і досліджувати функціональні залежності;
 використовувати елементи диференціального та інтегрального числення при побудові та
аналізі математичних моделей соціально-політичних, економічних та суспільних
процесів;
 використовувати математичні методи для формалізованого опису задачі;
 аналізувати отримані результати.
 обчислювати ймовірності появи випадкових подій;
 знаходити числові характеристики випадкових величин і систем випадкових величин, а
також числові характеристики міри зв'язку випадкових величин;
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будувати точкові та інтервальні оцінки вибіркових характеристик та параметрів
емпіричних розподілів;
здійснювати статистичну перевірку гіпотез;
будувати рівняння парної то множинної регресії, обчислювати парні та частинні
коефіцієнти;
здійснювати перевірку значимості впливу факторного признаку на результативний
засобами дисперсійного аналізу.

На
вивчення
20,5 кредитів ECTS.

навчальної

дисципліни

відводиться

738

годин/

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Матриці та дії з ними».
Поняття матриці. Види матриць: квадратна, діагональна, одинична, нульова, симетрична,
транспонована, трикутна, трапецеподібна. Дії з матрицями: множення матриці на число,
додавання і віднімання матриць, множення матриць. Поняття лінійної залежності і
незалежності рядків (стовпців) матриці.
ТЕМА №2. «Визначники квадратних матриць, методи їх обчислення та властивості».
Поняття визначників 2-го і 3-го порядків та їх обчислення. Поняття мінора та
алгебраїчного доповнення елементів квадратної матриці. Розклад визначника за елементами
рядка або стовпця (теорема Лапласа). Властивості визначника n-го порядку та їх
використання для спрощення його обчислення. Поняття оберненої матриці та метод її
обчислення.
ТЕМА № 3. «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь».
Поняття системи т рівнянь з п невідомими та запис її у матричній формі. Сумісність і
несумісність, визначеність і невизначеність системи рівнянь. Ранг матриці та його зв'язок з
лінійною незалежністю рядків (стовпців) матриці. Поняття базисного мінора матриці.
Елементарні перетворення матриці та обчислення за їх допомогою рангу матриці. Теорема
Кронекера - Капеллі. Методи Гауса розв'язування системи рівнянь. Загальний і базисний
розв'язки системи рівнянь. Лінійна однорідна система рівнянь, фундаментальна система її
розв'язків та структура загального розв'язку. Метод оберненої матриці розв'язування системи
рівнянь. Правило Крамера розв'язування системи рівнянь.
ТЕМА № 4. «Вектори на площині і в просторі та дії з ними, n-вимірний векторний
простір».
Поняття вектора на площині і в просторі. Геометричне додавання, віднімання векторів та
множення вектора на скаляр. Проекція вектора на вісь. Координати вектора і запис його
через орти. Довжина і напрямні косинуси вектора. Скалярний добуток векторів і кут між
векторами. Властивості скалярного добутку векторів. Умови паралельності і
перпендикулярності векторів. Векторний добуток векторів та його властивості. Знаходження
координат векторного добутку за координатами співмножників. Мішаний добуток векторів
та його геометричне тлумачення.
ТЕМА № 5. «Пряма на площині».
Поняття рівняння лінії на площині та її порядку. Пряма як лінія першого порядку.
Рівняння прямої на площині, яка: а) проходить через дану точку паралельно заданому
вектору; б) проходить через дану точку і має заданий кутовий коефіцієнт; в) відтинає на осі
ординат даний відрізок і має заданий кутовий коефіцієнт; г) проходить через дві дані точки;
д) відтинає дані відрізки на осях координат; є) проходить через дану точку перпендикулярно
до заданого , вектора. Загальне рівняння прямої та його дослідження. Кут між двома
прямими, умови паралельності і перпендикулярності прямих. Відстань точки до прямої.
Пряма як лінійна математична модель в економіці.
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ТЕМА № 6. «Лінії другого порядку на площині».
Загальне рівняння лінії 2-го порядку на площині. Нормальне рівняння кола. Канонічне
рівняння еліпса та його основні характеристики. Канонічне рівняння гіперболи та її основні
характеристики. Канонічне рівняння параболи та її основні характеристики.
ТЕМА № 7. «Площина і пряма у просторі»
Поняття рівняння поверхні у просторі та її порядку. Площина як поверхня першого
порядку. Рівняння площини у просторі, яка: а) проходить через дану точку перпендикулярно
до заданого вектора; б) проходить через три дані точки; в) відтинає на осях координат задані
відрізки. Загальне рівняння площини у просторі та його дослідження. Кут між двома
площинами та умови паралельності і перпендикулярності площин. Відстань точки до
площини. Рівняння прямої у просторі, яка проходить через дану точку паралельно до даного
вектора (канонічне рівняння прямої). Параметричне рівняння прямої у просторі. Пряма у
просторі як перетин двох площин у просторі та зведення його до канонічного вигляду. Кут
між двома прямими у просторі та умови паралельності і перпендикулярності двох прямих.
Відстань точки до прямої у просторі. Кут між прямою і площиною у просторі. Пряма і
площина у просторі як лінійні математичні моделі економічних процесів.
ТЕМА № 8. «Функція однієї змінної».
Поняття функції однієї змінної, її область визначення та область значень. Способи задання
функції. Інтерпретація функції однієї змінної в економіці. Властивості функції: парність і
непарність, монотонність, обмеженість, періодичність. Основні елементарні функції, їх
графіки і властивості. Перетворення графіків основних елементарних функцій. Явна і неявна
функції, обернена функція, складена функція.
ТЕМА № 9. «Границя функції однієї змінної».
Числова послідовність як функція натурального аргумента та її границя. Границя функції
у безмежності і в точці. Односторонні границі функції в точці Нескінченно малі величини, їх
властивості та класифікація. Зв'язок нескінченно малої величини та границі функції.
Нескінченно великі величини, їх властивості та зв'язок з нескінченно малими величинами.
Єдиність границі функції. Границя суми, різниці, добутку і частки функцій. Невизначеності
[∞-∞],

,

[0 • ∞]. Найпростіші ознаки існування границі функції. Перша визначна

границя. Друга визначна границя. Невизначеності
.
ТЕМА № 10. «Неперервність функції однієї змінної».
Поняття неперервності функції в точці і на проміжку. Одностороння неперервність
функції в точці і на кінцях проміжка. Приріст функції і друге визначення неперервності
функції. Точки розриву функції та їх класифікація.
ТЕМА № 11. «Похідна функції однієї змінної, її практичний зміст і правила
диференціювання».
Поняття похідної функції та її геометричний, фізичний і економічний зміст. Зв'язок між
диференційованістю і неперервністю функції. Таблиця, похідних. Похідна суми, різниці,
частки і добутку функцій. Похідна складеної функції. Похідна неявної функції. Диференціал
функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Тейлора. Правило Лопіталя.
ТЕМА № 12. «Частинні похідні і повний диференціал функції кількох змінних».
Частинний і повний прирости функції двох змінних. Частинні похідні функції двох
змінних та їх геометричне тлумачення. Повний диференціал функції двох змінних, його
геометричний зміст та застосування до наближених обчислень
ТЕМА № 13. «Застосування похідної функції до дослідження функцій та побудови їх
графіків».
Умови зростання і спадання функції. Локальний екстремум функції та його знаходження.
Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Опуклість і вгнутість графіка функції.
Точки перегину. Асимптоти графіка функції. Схема дослідження функції та побудови її
графіка.
ТЕМА № 14. «Екстремум функції двох змінних».
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Локальний екстремум функції двох змінних та його дослідження. Умовний екстремум
функції двох змінних і метод Лагранжа його дослідження.
ТЕМА № 15. «Невизначений інтеграл, його властивості та найпростіші методи
обчислення».
Первісна функції та невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Таблиця
невизначених інтегралів. Найпростіші методи обчислення невизначеного інтеграла: метод
зведення до табличних на основі незалежності його від вибору змінної інтегрування, метод
підстановки, метод інтегрування частинами.
ТЕМА № 16. «Визначений інтеграл, його властивості та обчислення».
Поняття інтегральної суми і визначеного інтеграла. Геометричний зміст визначеного
інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца обчислення
визначеного інтеграла. Метод підстановки та інтегрування частинами у визначеному
інтегралі.
ТЕМА № 17. «Застосування визначеного інтеграла.»
Обчислення площі криволінійної трапеції. Обчислення об'єму тіла обертання.
ТЕМА №18. «Невласні інтеграли».
Означення та елементарні властивості невласного інтеграла. Інтеграли з нескінченними
межами (невласні інтеграли I роду). Інтеграл від необмеженої функції (невласні інтеграли II
роду)
ТЕМА №19. «Подвійні інтеграли»
Визначення та найпростіші властивості подвійного інтеграла. Обчислення подвійного
інтеграла. Формула Гріна. Заміна змінних в подвійному інтегралі. Застосування подвійного
інтеграла.
ТЕМА № 20. «Числові ряди та їх збіжність».
Поняття числового ряду та його суми. Необхідна умова збіжності числового ряду.
Еталонні ряди: ряд геометричної прогресії і гармонійний ряд. Ознаки порівняння і
Даламбера збіжності числового ряду з додатними членами. Знакопочерговий ряд (ряд
Лейбніца) та умови його збіжності. Абсолютна та умовна збіжність знакозмінного ряду.
ТЕМА № 21. «Функціональні ряди».
Поняття функціонального ряду та області його збіжності. Рівномірна збіжність
функціонального ряду та ознака Вейєрштрасса. Поняття степеневого раду. Теорема Абеля і
радіус збіжності степеневого ряду. Ряди Тейлора і Маклорена. Розвинення функцій у = ех ,у
= соsх, у = sinх у степеневі ряди. Формули Ейлера. Розвинення функцій у = (1 + х)а, у = ln(1 +
х) у степеневі ряди. Застосування степеневих рядів. Поняття ряду Фур'є.
ТЕМА № 22. «Диференціальні рівняння першого порядку».
Поняття диференціального рівняння першого порядку, його частинного і загального
розв'язку. Задача Коші. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними. Однорідне
диференціальне рівняння та зведення його до рівняння з відокремлюваними змінними.
Лінійне диференціальне рівняння та його інтегрування методом варіації сталої.
ТЕМА № 23. «Лінійні диференціальні рівняння другого порядку».
Поняття диференціального рівняння другого порядку та його частинного і загального
розв'язків. Лінійне однорідне диференціальне рівняння другого порядку та властивості його
розв'язків. Структура загального розв'язку лінійного однорідного диференціального рівняння
другого порядку та його знаходження методом Ейлера у випадку рівняння зі сталими
коефіцієнтами. Структура загального розв'язку лінійного неоднорідного диференціального
рівняння 2-го порядку та його знаходження методом варіації сталих. Метод невизначених
коефіцієнтів знаходження часткового розв'язку лінійного неоднорідного диференціального
рівняння 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами.
ТЕМА № 24.
«Класифікація подій, визначення ймовірності події»
Предмет теорії ймовірностей і математичної статистики. Стислі історичні відомості.
Випадкові події. Види випадкових подій.
Ймовірність події. Класичне визначення
ймовірності події. Властивості ймовірності події.
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Недоліки класичного визначення ймовірності. Відносна частота події. Статистичне та
геометричне визначення ймовірності події. Елементи комбінаторики.
ТЕМА № 25. «Дії над подіями, теореми додавання та множення ймовірностей»
Сума, добуток, різниця подій. Теорема додавання ймовірностей для несумісних подій.
Умовна ймовірність події. Залежні і незалежні події. Теореми множення ймовірностей для
залежних і незалежних подій.
Ймовірність появи хоча би однієї з n подій, незалежних в сукупності. Теорема додавання
ймовірностей для сумісних подій. Формула повної ймовірності, формула Байєса.
ТЕМА № 26. «Повторення незалежних випробувань»
Послідовності незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Найймовірніше число появи
події в n незалежних випробуваннях.
Локальна і інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Властивості диференціальної і
інтегральної функцій Лапласа. Відхилення відносної частоти появи події від постійної
ймовірності в незалежних випробуваннях. Теорема Пуассона.
ТЕМА № 27. «Дискретні випадкові величини»
Дискретні випадкові величини. Закон розподілу ймовірності дискретної випадкової
величини. Числові характеристики випадкових величин. Характеристики положення:
математичне очікування, мода, медіана. Властивості і ймовірнісний зміст математичного
очікування. Відхилення випадкової величини від її математичного очікування. Дисперсія
дискретної випадкової величини і її властивості. Середнє квадратичне відхилення,
коефіцієнт варіації.
Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон. Закон розподілу
Пуассона. Геометричний розподіл. Гіпергеометричний розподіл.
ТЕМА № 28. «Неперервні випадкові величини»
Неперервні випадкові величини. Визначення функції розподілу. Властивості функції
розподілу. Графік функції розподілу. Визначення щільності розподілу. Властивості
щільності розподілу і її графік. Ймовірнісний зміст щільності розподілу. Ймовірність
попадання неперервної випадкової величини в заданий інтервал. Знаходження функції
розподілу по відомій щільності розподілу. Математичне очікування, дисперсія і середнє
квадратичне відхилення неперервних випадкових величин.
Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. Показовий
розподіл. Числові характеристики показового розподілу. Функція надійності.
Нормальний закон розподілу і його числові характеристики. Властивості диференціальної
функції, нормальна крива. Вплив параметрів розподілу на вигляд кривої. Ймовірність
попадання в заданий інтервал нормальної випадкової величини.
Обчислення ймовірності заданого відхилення нормально розподіленої випадкової
величини. Правило трьох сигм.
ТЕМА № 29. «Система випадкових величин»
Система двох випадкових величин. Поняття про систему декількох випадкових величин.
Функція розподілу двомірної випадкової величини. Властивості функції розподілу системи
двох випадкових величин. Щільність розподілу системи двох випадкових величин.
Властивості щільності розподілу системи двох випадкових величин. Закон розподілу
окремих випадкових величин, що входять в систему. Умовний закон розподілу. Умовне
математичне очікування. Функція регресії.
Залежні і незалежні випадкові величини. Числові характеристики системи двох
випадкових величин. Коваріація. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції. Коваріаційна
та кореляційна матриці.
ТЕМА № 30. «Закон великих чисел»
Закон великих чисел. Попередні зауваження. Практична неможливість та практична
достовірність події. Поняття про рівень значимості. Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева
і середніх. Значення теореми Чебишева для практики. Теорема Бернуллі і стійкість відносних
частот. Центральна гранична теорема Ляпунова.
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ТЕМА № 31. Варіаційні ряди та їх характеристики
Предмет математичної статистики. Статистичні сукупності. Основи вибіркового методу.
Генеральна і вибіркова сукупності. Формування вибірки.
Дискретні варіаційні ряди. Інтервальні варіаційні ряди. Частота, відносна частота,
накопичена частота, накопичена відносна частота.
Графічне зображення варіаційних рядів. Полігон розподілу, кумулятивна крива.
Гістограма.
Числові характеристики варіаційних рядів. Характеристики центральної тенденції і їхні
властивості (середня арифметична, мода, медіана). Характеристики варіації і їхні властивості
(розмах варіювання, середнє лінійне відхилення дисперсія, середнє квадратичне відхилення,
коефіцієнт варіації). Характеристики форми розподілу і їхні властивості (коефіцієнти
асиметрії і ексцесу).
ТЕМА № 32. Основи теорії статистичних оцінок
Точкові оцінки параметрів вибірки. Вимоги до оцінок невідомих числових характеристик.
Незміщеність, ефективність і вірогідність оцінки.
Оцінки математичного очікування. Незміщена оцінка дисперсії. Поправка Бесселя.
Побудова точкових оцінок. Метод моментів. Метод максимальної правдоподібності.
Інтервальні оцінки параметрів розподілу. Довірча імовірність. Довірчий інтервал.
Визначення мінімального об'єму вибірки.
ТЕМА № 33. Перевірка статистичних гіпотез
Поняття статистичних гіпотез. Основні етапи перевірки гіпотез Помилки першого та
другого роду. Статистичний критерій перевірки гіпотез. Критична область. Область
прийняття гіпотез. Критичні точки. Основні етапи перевірки гіпотез Пошук двосторонніх,
лівосторонніх, правосторонніх областей. Потужність критерію.
2
Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу. Критерій згоди Пірсона  .
Призначення критерію. Формулювання нульової та альтернативної гіпотез. Поняття
2
емпіричних і теоретичних частот. Обчислення емпіричного значення критерію згоди  эмп .
2
Критичні значення критерію згоди  . Правило прийняття рішення при перевірці гіпотез.
Перевірка гіпотез про рівність математичного очікування гіпотетичному значенню.
Критерій Стьюдента. Перевірка гіпотези про рівність дисперсій двох нормально
розподілених сукупностей. Критерій Фішера-Снедекора. Перевірка гіпотези про рівність
математичних очікувань двох нормально розподілених сукупностей. Критерій Стьюдента.
ТЕМА № 34. Однофакторний дисперсійний аналіз
Ціль, основні поняття дисперсійного аналізу. Постановка задачі дисперсійного аналізу.
Передумови дисперсійного аналізу. Загальна, факторна й залишкова суми квадратів
відхилень. Загальна, факторна та залишкова дисперсії. Взаємозв’язок дисперсій.
Порівняння декількох середніх методом дисперсійного аналізу. F-статистика. Таблиця
дисперсійного аналізу.
ТЕМА № 35. Кореляційно-регресійний аналіз
Поняття, види та форми кореляційної залежності. Основні задачі кореляційного аналізу.
Вибірковий коефіцієнт кореляції, його властивості. Визначення коефіцієнта кореляції для не
групованих даних. Застосування критерію Стьюдента для перевірки гіпотези про значимість
коефіцієнта кореляції.
Основні задачі регресійного аналізу. Лінійна функція регресії. Коефіцієнт регресії. Метод
найменших квадратів. Лінійне рівняння регресії.
Кореляційна таблиця. Визначення коефіцієнта кореляції для згрупованих даних.
Взаємозв’язок коефіцієнта кореляції з коефіцієнтом регресії.
Міра тісноти нелінійної кореляційної залежності. Вибіркове кореляційне відношення,
його властивості. Переваги та недоліки кореляційного відношення.
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12. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. 2 часть. – М.: Рольф,
2002. – 256 с., с илл.
13. Сборник задач по высшей математике. 1 курс / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н.
Федин, Ю. А. Шевченко. – 7-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 576 с.: ил. – (Высшее
образование).
14. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. Н.
Федин, Ю. А. Шевченко. –М.: Айрис – пресс, 2004. – 592 с.: ил. – (Высшее
образование).
15. Четыркин Е.М. Калихман И.Л. Вероятность и статистика. -М.: Финансы и статистика,
1982.
16. Шипачев В.С. Высшая математика. -М.: Высшая школа, 1998. - 480 с.
17. Вентцель Е.С. Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. -М.: Радио и
связь, 1983.
18. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., 1998.
19. Вища математика: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. / К. Г. Валєєв, І. А.
Джалладова, О. І. Лютий та ін. – Вид. 2- ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 606 с.
20. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и
математическая статистика.- Киев: “ Выща школа”, 1988.- 438c.
21. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М., 1988.
22. Коваленко И.Н. Филипкова А.А. Теория вероятностей и математическая
статистика. -М.: Выс.шк., 1982.
23. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика.
– М.: Инфра-М, 1997.
24. Лавренчук В. П., Готинчан Т. І., Дронь В. С., Кондур О. С. Вища математика. Курс
лекцій у трьох частинах. Частина 1: Лінійна алгебра, аналітична геометрія,
математичний аналіз: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 440 с.
25. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.:
Высшая школа, 1989. – 679 с.
26. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. -М.: Наука, 1985. Т. 1.
- 456 с.; Т. 2.-576 с.
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27.

Севастьянов В.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. -М.:
Наука, 1982.
28. Тюрин Ю.А., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютерах / Под
ред. В.Э Фигурнова. – М.: Инфра-М, 1998.
29. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М., 1984.
30. Черняк О.І., Обушна О.М., Ставицький А.В..Теорія ймовірностей та математична
статистика. Збірник задач.- Київ: “Знання”, 2001.-199с.
31. Чубатюк В. М. Вища математика. Навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації. – К.: ВД
«Професіонал», 2006. – 432 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
– Семестр № 1, екзамен
– Семестр № 2, залік
– Семестр № 3, екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Контрольні питання, що виносяться на залік (ПМК)
(1 семестр).
Визначення матриці. Дії над матрицями.
Визначники 2-го та 3-го порядку.
Властивості визначників n-го порядку.
Засоби обчислення визначників.
Розв'язання системи лінійних рівнянь методом Крамера.
Поняття зворотної матриці.
Матричний запис і матричне розв'язання системи лінійних рівнянь.
Поняття рангу матриці.
Етапи дослідження систем лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капелі.
Розв'язання систем лінійних рівнянь методом Гауса.
Розв'язання систем лінійних рівнянь методом Жордана-Гауса.
Довжина, напрямок і координати вектора.
Колінеарні і компланарні вектори.
Дії над векторами, заданими в геометричній і координатній формах.
Скалярне множення двох векторів та його властивості.
Векторне та змішане множення векторів.
Обчислення площин і об’ємів за допомогою векторного та змішаного множення
векторів.
Лінійна залежність і незалежність системи векторів.
Поняття базису, розкладання векторів по даному базису.
Рівняння прямої, що проходить через дану точку перпендикулярно заданому вектору.
Загальне рівняння прямої і його дослідження.
Канонічне рівняння прямої.
Рівняння прямої, що проходить через дану точку в заданому напрямку.
Рівняння прямої, що проходить через дві дані точки.
Рівняння прямої із кутовим коефіцієнтом.
Кут між двома прямими. Умови рівнобіжності і перпендикулярності двох прямих.
Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої.
Рівняння площини, що проходить через задану точку.
Рівняння площини, що проходить через три точки.
Кут між площинами. Умова рівнобіжності і перпендикулярності двох площин.
Векторне рівняння прямої в просторі.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Параметричні рівняння прямої в просторі.
Рівняння прямої, що проходить через дві точки в просторі.
Канонічні рівняння прямої в просторі.
Кут між прямими. Умова рівнобіжності і перпендикулярності двох прямих.
Перетинання прямої із площиною.
Поняття відображення та функції. Засоби завдання функції. Класифікація функцій.
Поняття границі функції.
Нескінченно малі і нескінченно великі функції. Порівняння нескінченно малих.
Еквівалентні нескінченно малі функції і їхнє використання при обчисленні границь.
Перша та друга чудові границі.
Техніка обчислення меж.
Визначення безперервності функції в точці і області.
Точки розриву функції та їх класифікація.
Безперервність елементарних функцій.
Похідна функції в точці. Диференційованість функції.
Похідна функції в точці. Таблиця похідних.
Похідна складної функції. Зворотна функція. Похідна зворотної функції.
Логарифмічне диференціювання.
Параметричне завдання функції. Похідна параметрично заданої функції.
Визначення диференціалу функції, його геометричний зміст.
Диференціал складної функції. Використання диференціала при наближених
обчисленнях.
Похідні і диференціали вищих порядків.
Необхідна і достатня умова монотонності функції. Поняття екстремуму функції.
Визначення необхідної і достатньої умов екстремуму функції за допомогою першої
похідної.
Достатня ознака існування екстремуму, заснована на знаку другої похідної.
Визначення найбільшого і найменшого значення функції на відрізку.
Достатня ознака опуклості (увігнутості) графіка функції. Точки перегину графіка
функції. Асимптоти графіка функції.
Загальна схема дослідження функції і побудова її графіка.
Функції декількох змінних. Область визначення.
Поняття межі функції декількох змінних. Безперервність у точці й області.
Часткові похідні першого порядку.
Похідні і диференціали високих порядків. Незалежність похідних від порядку
диференціювання.
Необхідна та достатня умови екстремуму.
Теоретичні питання екзамену (2 семестр)
1. Невизначений інтеграл і його основні властивості. Геометричний зміст.
2. Таблиця основних інтегралів. Безпосереднє інтегрування.
3. Заміна перемінної в невизначеному інтегралі.
4. Інтегрування за частинами у невизначеному інтегралі.
5. Інтегрування раціональних дробів.
6. Інтегрування тригонометричних функцій.
7. Інтегрування найпростіших ірраціональних функцій.
8. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбниця.
9. Заміна змінної у визначеному інтегралі.
10. Інтегрування за частинами у визначеному інтегралі.
11. Невластиві інтеграли. Ознаки збігання невластивих інтегралів.
12. Геометричні додатки визначеного інтеграла.
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13. Поняття числового ряду.
14. Властивості рядів, що сходяться. Необхідна умова збіжності ряду.
15. Ряди з ненегативними членами. Перша і друга ознаки порівняння.
16. Ознака Даламбера збіжності числового ряду.
17. Ознака Коші збіжності числового ряду.
18. Інтегральна ознака збіжності числового ряду.
19. Ряди із знаками, що чергуються. Ознака збіжності Лейбниця.
20. Абсолютна й умовна збіжність числового ряду.
21. Поняття функціонального ряду.
22. Ознака Вейерштрасса – достатня ознака рівномірної збіжності функціонального ряду.
23. Поняття статечного ряду.
24. Способи відшукання інтервалу і радіуса збіжності статечного ряду.
25. Розкладання функцій у статечні ряди.
26. Визначення диференціального рівняння першого порядку.
27. Рішення диференціального рівняння першого порядку. Задача Коші.
28. Загальне й часткове розв’язання диференціального рівняння першого порядку.
29. Метод Ейлера розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку.
30. Метод Рунге-Кутта розв’язання диференціальних рівнянь першого порядку.
31. Визначення диференціального рівняння другого порядку.
32. Рішення диференціального рівняння другого порядку. Задача Коші.
33. Загальне й часткове рішення диференціального рівняння другого порядку.
34. Визначення подвійного інтеграла
35. Найпростіші властивості подвійного інтеграла.
36. Обчислення подвійного інтеграла.
37. Формула Гріна.
38. Заміна змінних в подвійному інтегралі.
39. Задача про об’єм циліндричного бруса.
40. Зведення подвійного інтеграла до повторного у випадку прямокутної області.
41. Зведення подвійного інтеграла до повторного у випадку криволінійної області.
Теоретичні питання екзамену (3 семестр)
1.
2.
3.
4.

Класичне і геометричне визначення ймовірності події.
Відносна частота події. Статистичне та геометричне визначення ймовірності події.
Теореми складання ймовірностей для несумісних та сумісних подій.
Умовна ймовірність події. Теореми множення ймовірностей для залежних і
незалежних подій.
5. Ймовірність появи хоча би однієї з n подій, незалежних в сукупності.
6. Формула повної ймовірності. Формули Байєса.
7. Формула Бернуллі. Найймовірніше число наставання події
в n незалежних
випробуваннях.
8. Локальна і інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Властивості диференціальної і
інтегральної функцій Лапласа.
9. Випадкові величини. Дискретні та неперервні випадкові величини.
10. Дискретні випадкові величини. Закон розподілу ймовірності дискретної випадкової
величини.
11. Числові характеристики випадкових величин. Їхня роль і призначення.
12. Характеристики положення: математичне сподівання, мода, медіана. Властивості і
ймовірнісний зміст математичного очікування.
13. Відхилення випадкової величини від її математичного сподівання.
14. Дисперсія дискретної випадкової величини і її властивості. Середнє квадратичне
відхилення, коефіцієнт варіації.
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15. Неперервні випадкові величини. Визначення функції розподілу.
16. Властивості функції розподілу. Графік функції розподілу. Визначення щільності
розподілу. Властивості щільності розподілу і її графік. Ймовірнісний зміст щільності
розподілу.
17. Ймовірність попадання неперервної випадкової величини в заданий інтервал.
Знаходження функції розподілу по відомій щільності розподілу.
18. Математичне сподівання, дисперсія і середнє квадратичне відхилення неперервних
випадкових величин.
19. Закони розподілу неперервних випадкових величин.
20. Рівномірний розподіл.
21. Показовий розподіл. Диференціальна і інтегральна функції розподілу, їхні властивості
і графіки. Ймовірність попадання в заданий інтервал показово розподіленої
випадкової величини. Числові характеристики показового розподілу. Функція
надійності.
22. Нормальний закон розподілу і його числові характеристики. Вплив параметрів
розподілу на вигляд кривої. Обчислення ймовірності заданого відхилення нормально
розподіленої випадкової величини. Правило трьох сигм.
23. Закон великих чисел. Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева і середніх. Теорема
Бернуллі і стійкість відносних частот. Центральна гранична теорема Ляпунова.
24. Система двох випадкових величин. Поняття про систему декількох випадкових
величин. Функція розподілу двомірної випадкової величини. Умовний закон
розподілу. Умовне математичне очікування. Функція регресії.
25. Залежні і незалежні випадкові величини. Числові характеристики системи двох
випадкових величин. Коваріація. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції.
Коваріаційна та кореляційна матриці.
26. Дискретні варіаційні ряди. Інтервальні варіаційні ряди. Частота, відносна частота,
накопичена частота, накопичена відносна частота.
27. Числові характеристики варіаційних рядів. Характеристики центральної тенденції і
їхні властивості (середня арифметична, мода, медіана).
28. Числові характеристики варіаційних рядів. Характеристики варіації і їхні властивості
(розмах варіювання, середнє лінійне відхилення дисперсія, середнє квадратичне
відхилення, коефіцієнт варіації, квартілі, децілі, процентілі).
29. Числові характеристики варіаційних рядів. Характеристики форми розподілу і їхні
властивості (коефіцієнти асиметрії і ексцесу).
30. Яка величина є точковою оцінкою параметра генеральної сукупності  ? Яка оцінка
називається незміщеною, ефективною, вірогідною?
31. Що називається довірчим інтервалом або інтервальною оцінкою параметра? Що
визначає довірча ймовірність ?
32. Довірчий інтервал для генеральної середньої x g .
2

33. Довірчий інтервал для дисперсії  та середнього квадратичного відхилення
нормального розподілу.
34. Яке твердження називають статистичною гіпотезою? Прості та складні гіпотези?
35. Яку гіпотезу називають нульовою? Яку гіпотезу називають альтернативною?
36. Коли має місце помилка першого роду? Яке правило називається статистичним
критерієм?
37. Яка підмножина значень статистики критерію, називають областю прийняття
гіпотези (припустимою областю)? Яка підмножина значень статистики критерію,
називають критичною областю?
38. Які точки називаються критичними точками Ккр? Що називається рівнем значимості?
2
39. Критерій згоди? Статистика критерію  .
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40. t -критерій перевірки нульової гіпотези про середнє значення нормального розподілу.
41. F -критерій перевірки нульової гіпотези про рівність двох дисперсій нормальних
генеральних сукупностей.
42. t -критерій перевірки нульової гіпотези про рівність двох середніх значень
нормальних генеральних сукупностей.

