
1-2 КУРС (2020 рік)
1

алгебра і геометрія Худий М.І. 2000 116 с.

2

алгебра і геометрія Худий М.І. 2001 68 с.

3
Худий М.І.          Остапович Б.С. 1994 60 с.

4 Худий М.І        Остапович Б.С. 1988 44 с.

5

Демків Л.І. 2013 40 с.

6
Демків Л.І. Манзій О.С.  Кавалець І.І. 2014 32 с.

7
Гнатів Б.В.  Бойко І.М.    Манзій О.С. 2003 92 с.

8

Гнатів Б.В.        Манзій О.С. 2019 32 с.

9 Курс диференціальних рівнянь (посібник)
Лавренюк С.П. 1997 216с.

10

2009 64 с.

11 Паленичка М.А. Захаревич Л.І. 1988 19 с.

12
Строчик М.М. 2003 86 с.

13
Строчик М.М. 2004 142 с.

Алгебра і геометрія. Частина 1. Лінійні 
простори. Конспект лекцій з курсу „Алгебра і 
геометрія“ для студентів базового напряму 
„Прикладна математика“.
Алгебра і геометрія. Частина 2. Лінійні 
оператори. Конспект лекцій з курсу „Алгебра і 
геометрія“ для студентів базового напряму 
„Прикладна математика“.
Відношення, групи, кільця. Методичні вказівки 
до вивчення розділу з курсу „Алгебра і 
геометрія“ для студентів спеціальності 01.02. 

алгебраїчні 
структури

Алгебраїчні структури та їх застосування. 
Методичні вказівки   до практичних занять.

алгебраїчні 
структури

Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних 
систем. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт базових напрямів 
підготовки 6.040301 „Прикладна математика“ та 
6.040302 „Інформатика“.

архітектура 
комп’ютерів та 
комп’ютерних 

систем

Вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Дискретна математика”

дискретна 
математика

Дискретна математика. Частина 1. (Навчальний 
посібник).

дискретна 
математика

Дискретна математика. Теорія множин 
Методичні вказівки до виконання практичних 
робіт з курсу „Дискретна математика“ для 
студентів спеціальності „Прикладна 
математика“

дискретна 
математика

диференціальні 
рівняння

Вступ до математичного аналізу. Методичні 
вказівки для самостійної роботи студентів 
спеціальностей “Прикладна математика” та 
“Інформатика”.

математичний 
аналіз

Гульчевський Л.С. Строчик М.М. Починайко 
М.Д. Тесак І.Є. Возна С.М. Задворняк І.М. 

Репетило С.М. Манзій О.С.

Дійсні числа. Методичні вказівки до практичних 
занять з математичного  аналізу .

математичний 
аналіз

Тексти лекцій з курсу „Математичний аналіз“. 
Частина 1 (для студентів напрямку „Прикладна 
математика“)

математичний 
аналіз

Математичний аналіз. Частина друга. 
ІНТЕГРАЛИ ТА РЯДИ (тексти лекцій)

математичний 
аналіз



14

Лысый И.П. Полонская Т.В. 1989 20 с.

15
Лысый И.П. Шиприкевич М.Д. 1988 16 с.

16

Гладун В.Р. 2014 36 с.

17

В.І. Алєксєєв     П.І.Топилко 2018 16 с.

18

Алєксєєв В.І.         Пеняк І.О. 2011 44 с.

19
програмування         Гнатів Б.В.         Гнатів Л.Б. 2017 264 с.

20

ТФКЗ Костробій П.П. Уханська О.М. 2006 56 с.

21
1990 48 с.

Методические указания к решению задач по 
разделу «Поверхностные интегралы и 
векторный анализ» курса «Высшая 
математика».

математичний 
аналіз

Методические указания к решению задач по 
разделу «Криволинейные интегралы» курса 
«Высшая математика»

математичний 
аналіз

Границя послідовності і функції. Методичні 
вказівки до практичних занять з курсу 
„Математичний  аналіз“ для студентів денної 
форми навчання базових напрямів підготовки 
6.040301 “Прикладна математика”, 6.040302 
“Інформатика”.

математичний 
аналіз 

(перевидання за 
1989 рік)

Математичні основи штучного інтелекту 
Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з курсу „Математичні основи штучного 
інтелекту“ для студентів спеціальності 113 
„Прикладна математика“

математичні основи 
штучного інтелекту

Об’єктно-орієнтоване програмування. 
Методичні вказівки  до виконання лабораторних 
робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване 
програмування” для студентів спеціальностей 
6.040301 „Прикладна математика“ та 6.040302 
„Інформатика“.

об’єктно-
орієнтоване 

програмування

Програмування на С (С++) Парадигма 
процедурного програмування (навчальний 
посібник)
Теорія функцій комплексної змінної та 
операційне числення. Методичні вказівки та 
завдання для самостійної роботи студентів 
напряму 60802 “Прикладна математика”
Функціональний аналіз. Задачі до самостійних 
та практичних  занять з курсу функціонального 
аналізу.

функціональний 
аналіз

Кадоб’янський Р.М. Кесельман Г.М. 
Печарський К.К.



3-4 КУРС (2020 рік)

1 2014 24 с.

2 2013 20 с.

3 Елементи теорії випадкових процесів (навчальний посібник) випадкові процеси 2015 182с.

4 2003 73 с.

5 2003 73 с.

6 математична статистика Ружевич Н.А. Строчик М.М. 2003 64 с.

7 математична статистика Ружевич Н.А. Маркович Б.М. 2004 40 с.

8 Уханська О.М. 2019 24 с.

9 Уханська О.М. 2017 20 с.

10 Уханська О.М. 2019 24 с.

11 методи оптимізації Уханська О.М. 2013 12 с.

12 методи оптимізації 2008 72 с.

13 методи оптимізації Уханська О.М. 2003 113 с.

14 методи оптимізації Уханська О.М. 2015 16 с.

Бази даних та інформаційні системи Методичні вказівки до лабораторних робіт для 
студентів денної форми навчання базових напрямів підготовки 6.040301 „Прикладна 
математика“ та 6.040302 „Інформатика“

бази даних та 
інформаційні системи

 Гладун В.Р.   Пабирівський 
В.В.    Сеник А.П. Уханська 

О.М.

СУБД “Oracle”: SQL та PL/SQL. Методичні вказівки з курсу “Бази даних та 
інформаційні системи” для студентів спеціальностей 6.040301 “Прикладна 
математика”, 6.040302 “Інформатика”.

бази даних та 
інформаційні системи

Алєксєєв В.І. Гладун В.Р. 
Пабирівський В.В.

Костробій П.П. Маркович 
Б.М. Токарчук М.В.

Моделі і методи розв’язування антагоністичних ігор. Методичні вказівки до 
практичних занять з курсів „Дослідження операцій“ та „Теорія ігор“ для студентів 
базового напрямку 6.0802 та спеціальності 7.080204. 

дослідження операцій, 
теорія ігор

Антонова Т.М. Мединський 
І.П.

Моделі і методи розв’язування антагоністичних ігор. Методичні вказівки до 
практичних занять з курсів „Дослідження операцій“ та „Теорія ігор“ для студентів 
базового напрямку 6.0802 та спеціальності 7.080204. 

дослідження операцій, 
теорія ігор

Антонова Т.М. Мединський 
І.П.

Перевірка статистичних гіпотез. Методичні вказівки до практичних занять і типових 
розрахунків з курсу „Теорія ймовірностей, математична статистика“ для студентів 
бакалаврату базового напряму 6.0802.

Точкові оцінки. Методичні вказівки до практичних занять і типових  розрахунків з курсу 
“Математична статистика” 60802 “Прикладна математика”.

Застосування Z-перетворення до аналізу вихідних процесів лінійних дискретних 
стаціонарних динамічних систем Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
„Методи математичного моделювання складних систем“ для студентів спеціальності 
113 „Прикладна математика“

методи математичного 
моделювання складних 

систем

Методи математичного моделювання складних систем. Елементи математичного 
забезпечення теоріх систем. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 
спеціальності 113 „Прикладна математика“

методи математичного 
моделювання складних 

систем

Методи математичного моделювання складних систем. Основні поняття, 
класифікація та закономірності складних систем Методичні вказівки для самостійної 
роботи студентів спеціальності 113 „Прикладна математика“

методи математичного 
моделювання складних 

систем

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ. ІЗОПЕРИМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ ВАРІАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ. Методичні 
вказівки та завдання до розрахункової роботи № 2 для студентів базових напрямів 
6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 “Інформатика”.

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Методи 
оптимізації“ для студентів напряму “Прикладна математика”.

Уханська О.М. Ланьош Є.М. 
Томецький М.І.

Тексти лекцій з курсу „Методи оптимізації“ для студентів напряму „Прикладна 
математика“.

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ. ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ЦІЛОЧИСЛОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ. МЕТОД 

ГІЛОК ТА МЕЖ. Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи №1 для 
студентів базових напрямів 6.040301 “Прикладна математика” та 6.040302 
“Інформатика”.



15 2018 32 с.

16 2018 162 с.

17 теорія ймовірностей П.П.Костробій 2016 260 с.

18 теорія ймовірностей 2010 84 с.

19 теорія керування 2004 24 с.

20 фінансова математика 2012 52 с.

21 фінансова математика Манзій Л.С. Ярошко С.М. 2016 32 с.

22 фінансова математика Манзій Л.С. Ярошко С.М. 2006 48 с.

23 фінансова математика Манзій Л.С. Ярошко С.М. 2007 40 с.

24 чисельні методи Кутнів М.В. Пізюр Я.В. 2004 16 с.

25 чисельні методи Кутнів М.В. Пізюр Я.В. 2005 20 с.

26 чисельні методи 2002 12 с.

27 чисельні методи 2003 36 с.

28 чисельні методи 2008 40 с.

29 чисельні методи 2017 20с.

Математичне моделювання в умовах невизначеностей Методичні вказівки до 
лабораторних занять з курсу  для студентів базового напряму 113 „Прикладна 
математика“)

моделювання складних 
систем в умовах 
невизначеностей

Галущак М. О. Рижа І.А. 
Курапов П.Р. Строчик М.М.

Математичне моделювання в умовах невизначеності (навчальний посібник для 
студентів базового напряму 113 „Прикладна математика“)

моделювання складних 
систем в умовах 
невизначеностей

Петро Костробій        Ірина 
Рижа

Теорія ймовірностей (навчальний посібник для студентів базового напряму 113 
„Прикладна математика“)
Теорія ймовірностей. Методичні вказівки до вивчення дисципліни.      (для студентів 
напрямів 6.040301 „Прикладна математика“ та 6.040302 „Інформатика“) Костробій П.П. Гайдучок 

О.В. Сай І.А

Дослідження функціонування нелінійних систем. Методичні вказівки до практичних 
занять і типових розрахунків з курсу “Теорія керування” для студентів базового 
напряму 8.080202 “Прикладна математика”.

Ліщинський В.А. Маркович 
Б.М.

Фінансова математика. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів 
базових напрямів 6.0801 „Прикладна математика“ та 6.0802 „Інформатика“. Гайдучок О.В. Манзій Л.С. 

Ярошко С.М.

Фінансова математика. (Практикум, частина 1).Методичні вказівки до практичних 
занять для студентів спеціальностей 113 „Прикладна математика“ стаціонарної 
форми навчання.

Фінансова математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 
спеціальностей 7.080202 „Прикладна математика“ та 7.080204 „Соціальна 
інформатика“. ЧАСТИНА I.

Фінансова математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 
спеціальностей 7.080202 „Прикладна математика“ та 7.080204 „Соціальна 
інформатика“. ЧАСТИНА II.

Інтерполяція функцій. Методичні вказівки з курсу „Чисельні методи“ для студентів 
базового напряму 6.0802 „Прикладна математика“.
Однокрокові методи чисельного розв’язання задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь. Методичні вказівки з курсу „Чисельні методи“ для 
студентів напряму 60802 „Прикладна математика“ для студентів спеціальності 
“Прикладна математика”.

Чисельне розв’язування нелінійних рівнянь. Методичні вказівки з курсу „Чисельні 
методи“ для студентів базового напрямку 6.0802.

Кутнів М.В.     Пізюр Я.В.      
Гуць А.Б.      

Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методичні вказівки з 
курсу „Чисельні методи“ для студентів базового напрямку 6.0802.

Кутнів М.В. Мединський І.П. 
Пізюр Я.В.

Лінійні багатокрокові методи чисельного розв’язування задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу 
«Чисельні методи» для студентів базового напряму 6.0802 “Прикладна математика”.

Кутнів М.В. Пізюр Я.В. 
Максимів Я.М.

Методи Рунге-Кутти розв’язування задачі Коші для систем звичайних 
диференціальних рівнянь. Методичні вказівки  з курсу „Чисельні методи математичної 
фізики“ для студентів базових напрямів 6.040301 „Прикладна математика“ і 6.040302 
„Інформатика“.

 Кутнів М.В.  Пізюр Я.В. 
Кунинець А.В.



30 чисельні методи Кутнів М.В. Пізюр Я.В. 2010 16 с.

31 чисельні методи 2016 28с.

32  Кутнів М.В. Паздрій О.І. 2014 20 с.

33 2007 16 с.

34  Кутнів М.В. Паздрій О.І. 2015 28 с.

Наближене обчислення інтегралів за допомогою квадратурних формул Ньютона-
Котеса. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Чисельні методи” для 
студентів базового напряму 6.0802 “Прикладна математика”.

Розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь методом 
скінченних різниць. Методичні вказівки  з курсу „Чисельні методи математичної 
фізики“ для студентів базових напрямів 6.040301 „Прикладна математика“ і 6.040301 
„Інформатика“.

 Кутнів М.В.  Пізюр Я.В. 
Паздрій О.І.

Метод прямих чисельного розв’язування рівнянь параболічного типу. Методичні 
вказівки до лабораторної роботи з курсу „Чисельні методи математичної фізики“ для 
студентів базового напряму 6.0802 „Прикладна математика“.

чисельні методи 
математичної фізики

Розв’язування задачі Діріхле для рівняння Пуассона методом скінченних різниць. 
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу „Чисельні методи математичної 
фізики“ для студентів напряму 60802 „Прикладна математика“.

чисельні методи 
математичної фізики

Бандирський Б.Й. Кутнів 
М.В.

Чисельне розв’язування крайових задач для одновимірних нестаціонарних рівнянь у 
частинних похідних. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Чисельні 
методи математичної фізики“для студентів базового напряму 6.0802 „Прикладна 
математика“.

чисельні методи 
математичної фізики      
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