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Вступ

Цей посібник з курсу вищої математики для студентів всіх спе
ціальностей агротехнологічного університету створений з огляду на 
підвищення рівня фахової підготовки при безпосередньому засто
суванні фундаментальної математичної підготовки, для покращен
им прикладної її спрямованості.

Актуальність математики в сучасних умовах визначається в те
хнічних, агротехнологічних, гуманітарних дослідженнях. Для біль
шої її і ану «ей шипі, вона стала не лише інструментом кількісних |і о і |іл х у н м м , а II методом точних висновків, засобом чіткого визна
ченим мінім 11.1 пін іаноикм проблем.

І Ііііічн'іі.ниІІ посібник написано відповідно до діючих програм 
к\|ц N мишо) митсміггикп дам студеніли всіх спеціальностей вищого 
іехнічіюіо навчального закладу.

Посібник ставить своєю мстою допомогти студенту самостійно 
ниолодіїи теоретичною базою основних математичних понять, він 
Лін імоіу майбутнім фахівцям здобути грунтовну математичну
....... \ що нідноиідаї найвищим запитам сучасності. Цс й визначп-
....... руиіуру посібника. Мін складений на основі лекційних курсів.
ми і ф о р м у  на ніси на кролячі декількох останніх років на кафедрі 
М І І І І 'М І І І І ІМ І  і фізики Мелітопольського Державного педагогічного 

ті" і" но і\ пі ічіфг ірі вищої математики та фізики Таврійського 
1 1> і ііиімі м Ліроіехмолопчіїого Університету. Навчальний посіб- 

ннм ' т ні ви н і м і лііих чаї пні Запропонована до Вашої уваги пер
ині чиї н и н і  м і і  п і п .  ( ї м  р о г і н і н і  Ці розділи охонлююіь: елементи 
• І І І І І І ІН и І а н и і ір і і  т и  мі н і й  і і г і і  і орної алгебри, елементи аналітичної 
і и і ч і і р і і  їм і і і  пін ми  і **м н  і і і ч і і о і  о и і і и и і і у . диференціальне числення 
функції п л и н  І •М і н н і  «і чи і о і  у п ін н ій  похідної іа функції багатьох 
« м ін н і їч  М к о іміому р о ї  н н і і і і  ли ісоротичних відомостей приведе
ні НІН ЛІНІЙ МИ і І ІМ ІІКО Н іроЛ ІО  НІ І Сі юні поїдання. ЩО ДОЗВОЛИТЬ п е 
рі иіроні НИЙ ІІІ ИИІІ'НЖіііО міпсріилу.
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