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ВСТУП 

 

Анотація 

Програма підготовки бакалаврів спеціальності "101. Екологія" передбачає володіння 

студентами та випускниками прийомами дослідження і розв’язування математично 

формалізованих задач, здійснення аналізу та розробки процесів, які супроводжують 

діяльність з контролю та управління якістю навколишнього середовища. Отримання 

базованих знань з дисципліни "Вища математика ІII" сприяє формуванню навичок логічного 

та алгоритмічного мислення, забезпечує оволодіння студентами основними математичними 

методами, необхідними для аналізу і моделювання пристроїв, процесів та явищ в процесі 

пошуку оптимальних рішень, вибору найкращих способів їх реалізації, а тому є вагомою 

складовою у підготовці фахівців.  

Дисципліна "Вища математика IIІ" є невід’ємною частиною формування загальних 

компетентностей у формі знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності, здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. Дисципліна розрахована на студентів, які отримали базові 

знання з шкільного курсу математики, фізики.  

Ключові слова: математика, системи рівнянь, вектори, аналітична геометрія, функція, 

границя функції, похідна, інтеграл, диференціальні рівняння, ряди, наближені обчислення, 

теорія ймовірності, математична статистика.  

 

Abstract 

The program of training a bachelor on specialty "101. Ecology" involves students’ and 

graduates’ acquisition of research techniques, solving mathematically formalized tasks, analysis 

implementation and process design for analysis and development of processes that accompany the 

environmental quality control and management activities. Therefore, obtaining basic knowledge in 

the discipline of "Higher Mathematics III", which studies the basic concepts and laws of nature, 

principles of mechanical systems and features of measuring devices, methods of measuring physical 

quantities is a significant component in the training of specialists. 

The discipline of "Higher Mathematics III" is an integral part of the formation of general 

competencies in the form of knowledge and understanding of the subject area and understanding of 

professional activity, ability to apply knowledge in practical situations, learn and master modern 

knowledge. The course is designed for students who have acquired a basic knowledge of a general 

course in mathematics and physics. 

Key words: mathematics, systems of equations, vectors, analytical geometry, function, function 

boundary, derivative, integral, differential equations, series, approximate calculations, probability 

theory, mathematical statistics. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -   5 Галузь знань 

 

10. Природничі науки 

 

Обов'язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2  2 

http://www.nuos.edu.ua/ 

 Спеціальність 

101. Екологія 

 

 

Освітня програма  

Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

Семестр 

3 3 

Лекцій 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

не передбачено 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Загальна кількість  

годин  150 

Лабораторні 

- год. - год. 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –   4   ; 

 

самостійної роботи 

студента –   6  . 

 

 

Освітній рівень: 

 

перший(бакалаврський) 

Самостійна робота 

90 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання: - год. 

Вид контролю: екзамен  

Форма контролю: письмова 

 

 

 

http://www.nuos.edu.ua/
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика IІI" складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  здобувачів  вищої освіти ступеня бакалавра за 

спеціальністю 101 – "Екологія". Для зазначеної ОПП дисципліна має статус нормативної.  

Метою вивчення навчальної дисципліни "Вища математика IIІ" є формування у 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

– К11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

– К16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних наук. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є основні поняття раніше вивченого шкільного 

курсу математики;  деякі поняття та закони з курсу фізики. 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

– ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

– ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1: Математика III  

Змістовий модуль 1. Кратні, криволінійні інтеграли 

Тема 1. Подвійний інтеграл 

Задача про об’єм циліндричного тіла, задача про масу неоднорідної пластинки. Подвійний 

інтеграл, його властивості, обчислення в декартових та полярних координатах. [3, 8, 9, 13, 14] 

Тема 2. Потрійний інтеграл 

Потрійний інтеграл: означення, властивості, обчислення. Циліндрична, сферична системи 

координат. [3, 8, 9, 13, 14] 

Тема 3. Розв’язування задач за допомогою кратних інтегралів 

Застосування подвійних та потрійних інтегралів до задач геометрії, механіки та фізики. [3, 8, 

9, 13, 14] 

Тема 4. Криволінійні інтеграли I-II роду. Формула Гріна. 

Означення криволінійного інтеграла по довжині дуги, його властивості, обчислення. 

Криволінійний інтеграл по координатах. Формула Гріна. [3, 8, 9, 13, 14] 

Тема 5. Розв’язування задач за допомогою криволінійних інтегралів 

Застосування криволінійних інтегралів до задач геометрії, механіки. [3, 8, 9, 13, 14] 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

Тема 6. Числові ряди 

Поняття числового ряду. Збіжність та сума ряду. Необхідна умова збіжності. Ряди з 

додатними членами. Достатні ознаки збіжності. [3, 7, 8, 9, 10] 

Тема 7. Знакозмінні ряди 

Числові знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжності. Знакопочережні ряди. Ознака 

Лейбніца. [3, 7, 8, 9, 10] 

Тема 8. Функціональні ряди 

Функціональний ряд. Область збіжності. Степеневий ряд. Область збіжності степеневого ряду. 

[3, 7, 8, 9, 10] 

Тема 9. Застосування степеневих рядів  

Розклад функцій у степеневі ряди. Ряди Тейлора і Маклорена. Обчислення наближених 

значень функцій за допомогою степеневих рядів. Наближене обчислення визначених 

інтегралів; наближене розв’язування диференціальних рівнянь. [3, 7, 8, 9, 10] 

Тема 10. Ряди Фур’є 

Ряди Фур’є. Коефіцієнти Фур’є. Тригонометричний ряд Фур’є. Достатня умова подання 

функцій через ряд Фур’є. Ряд Фур’є для парних і непарних функцій. Періодичне продовження. 

Практичний гармонічний аналіз. [3, 7, 8, 9, 10] 
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Змістовий модуль 3. Теорія ймовірностей і математична статистика 

Тема 11. Випадкові події. Основні теореми теорії ймовірностей 

Основні поняття та означення теорії ймовірностей. Випадкові події. Поняття  ймовірності 

події. Сума і добуток  випадкових подій. Теореми додавання та множення ймовірностей. [2, 4, 

6, 9] 

Тема 12. Повна ймовірність. Формула Бернуллі  

Умовна ймовірність. Теореми задавання та множення. Формула повної ймовірності. Формула 

Бернуллі. [2, 4, 6, 9] 

Тема 13. Випадкові величини та закони їх розподілу 

Випадкові величини. Числові характеристики дискретних випадкових величин. Неперервні 

випадкові величини. Функція та щільність розподілу. Основні закони розподілу неперервних 

випадкових величин. [2, 4, 6, 9] 

Тема 14. Елементи математичної статистики 

Генеральна сукупність і вибірка. Статистичний розподіл вибірки. Полігон, гістограма. 

Статистичні оцінки параметрів розподілу. [2, 4, 6, 9] 

Тема 15. Розрахунок основних числових характеристик вибірки. Елементи теорії 

кореляції 

Метод добутків. Надійний інтервал. Надійна ймовірність. Перевірка статистичних гіпотез. 

Кореляційна залежність вибіркових даних. [2, 4, 6, 9] 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л п 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

л п 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Кратні, криволінійні інтеграли  

Тема 1. Подвійні інтеграли 12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 2. Потрійні інтеграли 12 2 2 - - 8 12 2 - - - 10 

Тема 3. Розв’язування задач за 

допомогою кратних інтегралів 
12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 4. Криволінійні інтеграли І-го, 

ІІ-го роду. Формула Гріна 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 5. Розв’язування задач за 

допомогою криволінійних інтегралів 
12 2 2 - - 8 16 - 2 - - 14 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10 - - 40 60 2 2 - - 56 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

Тема 6. Числові ряди 12 2 2 - - 8 12 2 - - - 10 

Тема 7. Знакозмінні ряди 12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 8. Функціональні ряди  12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 9. Застосування степеневих 

рядів  
12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 10. Ряди Фур’є 12 2 2 - - 8 14 - - - - 14 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10 - - 40 60 2 2 - - 56 

Змістовий модуль 3.  Теорія ймовірностей та математична статистика 

Тема 11. Випадкові події. Основні 

теореми теорії ймовірностей 
6 2 2 - - 2 7 2 - - - 5 
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Тема 12. Повна ймовірність. 

Формула Бернуллі 6 2 2 - - 2 5 - - - - 5 

Тема 13. Випадкові величини та 

закони їх розподілу 
6 2 2 - - 2 7 - 2 - - 5 

Тема 14. Елементи математичної 

статистики 
6 2 2 - - 2 5 - - - - 5 

Тема 15. Розрахунок основних 

числових характеристик вибірки 
6 2 2 - - 2 6 - - - - 6 

Разом за змістовим модулем 3 30 10 10 - - 10 30 2 2 - - 26 

Усього годин 150 30 30 - - 90 150 6 6 - - 138 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Теми практичних занять  

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 
Заочна 

форма 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Кратні, криволінійні інтеграли 

1 

Подвійний інтеграл. Обчислення у декартових та 

полярних координатах. 2 

2 

2 

Потрійний інтеграл. Обчислення об’ємів тіл за 

допомогою подвійного та потрійного інтегралів.  2 

3 

Застосування  подвійних та потрійних інтегралів 

до задач геометрії, механіки. 2 

4 

Криволінійний інтеграл першого та другого роду. 

Формула Гріна.  2 

5 

Застосування криволінійних інтегралів для 

розв’язування задач. 2 

 Всього за змістовий модуль 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Числові та функціональні ряди 

6 

Ряди з додатними членами. Необхідна ознака. 

Теореми порівняння. Ознаки Даламбера, Коші. 2 

2 

7 

Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна 

збіжність. 2 

8 

Функціональні ряди. Степеневі ряди. Область 

збіжності степеневого ряду. 2 

9 
Розклад функцій у ряд Тейлора і Маклорена. 

2 

10 
Наближені обчислення за допомогою рядів. 

2 

 Всього за змістовий модуль 2 10 2 

Змістовий модуль 3. Теорія ймовірностей та математична статистика 

11 

Елементи комбінаторики. Безпосереднє 

обчислення ймовірностей. 2 

2 

12 

Теореми додавання й множення. Формула повної 

ймовірності. 2 
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13 
Формула Байеса, формула Бернуллі. 

2 

14 

Закони розподілу дискретних випадкових 

величин. 2 

15 

Функція розподілу. Щільність розподілу. Числові 

характеристики випадкових величин.  2 

 Всього за змістовий модуль 3 10 2 

 Разом 30 6 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних та практичних занять; 

самостійне поглиблення знання за темами дисципліни; виконання розрахункових робіт; 

підготовку до двох поточних модульних контролів; підготовку до екзамену. 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Невизначений інтеграл 

1 Підготовка до лекцій  10 12 

2 Підготовка до практичних робіт  10 12 

3 Виконання Типового розрахунку №3 (завдання 1-4). 20 32 

 Всього за змістовий модуль 1 40 56 

Змістовий модуль 2. Визначений інтеграл 

1 Підготовка до лекцій  10 12 

2 Підготовка до практичних робіт  10 12 

3 Виконання Індивідуального завдання №4. 20 32 

 Всього за змістовий модуль 2 40 56 

Змістовий модуль 3. Диференціальні рівняння 
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1 Підготовка до лекцій  1 3 

2 Підготовка до практичних робіт  1 3 

3 Виконання Типового розрахунку №4 (завдання 1-4). 6 16 

5 Підготовка до екзамену  2 4 

 Всього за змістовий модуль 3 10 26 

 Разом 90 138 

 



14 
 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

У процесі освоєння дисципліни здобувач має: 

– виконати типові розрахунки № 3,4, завдання 1-4 та індивідуальне завдання 4 згідно 

свого варіанту; оформити паперовий розрахунок задач та представити на розгляд викладачу, 

який оцінює виконання кожної роботи та на основі усних відповідей визначає рівень 

розуміння виконаної роботи, тобто її захист; 

– скласти екзамен у вигляді письмового підсумкового модульного контрольного 

заходу, який включає в себе тестові завдання з теоретичних знань та вирішення трьох 

практичних задач; на підготовку надається 80 хвилин. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

У проміжних оцінках студент може набрати 60 балів. Питома вага заключного іспиту в 

загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати заключний іспит дається студенту, якій з 

урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 40 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки екзамену.  

Поточний контроль передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти із зазначеної теми та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

самостійних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Критерії оцінювання виконання типових розрахунків (денна форма) 

Здобувач денної форми навчання має виконати чотири завдання типового розрахунку та 

одне індивідуальне завдання, що нараховують в собі 5 задач, згідно індивідуального графіку. 

Кожна розрахункове завдання оцінюється максимум у 12 балів. Загалом за розрахункові 

завдання можна отримати максимум 60 балів. 

 

Бали Критерії оцінювання 

12 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип задачі 

і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 

10 
Робота виконана у встановлений термін. Студент раціонально розв’язує задачі. 

Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

8 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. Складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки 

6 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Розв’язує задачу з помилками. 

4 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за готовою 

формулою. 
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0 Студент не розв’язує задачі. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 60 балів (5  завдань 

по 12 балів). 
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Критерії оцінювання виконання контрольних завдань (заочна форма) 

Студенти заочного відділення виконують три контрольні роботи (К/р) згідно 

індивідуального варіанту, який відповідає порядковому номеру зі списку у журналі, в об’ємі 

12 задач з відповідних тем заняття на одну контрольну роботу. 

 

К/р Критерії оцінювання 

20 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип задачі 

і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 

16 
Робота виконана у встановлений термін. Студент раціонально розв’язує задачі. 

Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

12 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. Складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки 

8 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 

потрібні формули. Розв’язує задачу з помилками. 

4 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за готовою 

формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів (3 роботи 

по 20 балів). 



17 
 

 

Критерії оцінювання екзамену. 

Здобувач має відповісти на п’ять тестових завдань з теоретичних знань з чітким 

поясненням та вирішити три практичні задачі. Кожна відповідь на тестові завдання 

оцінюється максимум у 2 балів, вирішення кожної практичної задачі – у 10 балів. Загалом за 

екзамен можна отримати максимум 40 балів. 

 

Відповідь на 

тестові 

питання  

Критерії оцінювання на екзамені 

2 Відповідь надана правильна з чітким поясненням. 

1 Відповідь правильна, але без пояснення. 

0 Відповідь не надана взагалі або неправильна. 

 Максимальна оцінка студента за відповідь на усні питання 10 балів (5 

питань по 2 бали). 

 

Рішення 

практичної 

задачі  

Критерії оцінювання на екзамені 

10 
Рішення представлене повне, коректне, з чіткими малюнком та 

поясненнями, відповідь правильна, правильно виконано доведення  

9 
Рішення представлене повне, коректне, з чіткими малюнком та 

поясненнями, відповідь правильна, неправильно виконано доведення  

8 
Рішення представлене у вигляді формул, правильно використаних, з 

чіткими малюнком, але без пояснень, відповідь правильна. 

7 
Рішення представлене повне, з нечітким малюнком та поясненнями, 

відповідь правильна, не виконано доведення  

6 
Рішення представлене повне, коректне, з чіткими поясненнями, відповідь 

неправильна у зв'язку із помилками при виконанні розрахунків. 

5 

Рішення представлене у вигляді формул, правильно використаних, але без 

пояснень, відповідь неправильна у зв'язку із помилками при виконанні 

розрахунків. 

3 
Рішення представлене у вигляді формул, більш ніж наполовину, відповідь 

неправильна. 

2 
Рішення представлене неповне у вигляді формул з нечітким поясненням, 

правильна відповідь відсутня. 

1 
Рішення представлене неповне, більш ніж наполовину, правильна 

відповідь відсутня. 

0 Рішення не представлене взагалі або неповне, менш ніж наполовину. 

 Максимальна оцінка студента за задачі 30 балів (3 задачі по 10 балів). 

 

Форма контролю  Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання розрахункових завдань 12х5 = 60 балів 3х20 = 60 балів 

Всього 60 60 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

Модуль 1 

ЗМ 1 
Типовий розрахунок 3,  

Завдання 1-4 
24 

Контрольна робота 1 

 
20 

ЗМ 2 
Типовий розрахунок 4,  

Завдання 1-4 
24 Контрольна робота 2 20 

ЗМ 3 Індивідуальне завдання 4 12 Контрольна робота 3 20 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума  100  100 

 

 

9. Засоби навчання 

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни в електронному варіанті. 

2. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних робіт з дисципліни в 

електронному варіанті. 

3. Навчальні посібники для індивідуальної роботи студентів з курсу вищої математики. 

5. Лекційні демонстрації. 

При виконанні дисципліна використовуються наступні методи навчання: проблемний, 

пояснювально-ілюстративний 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа-М: Наука,1977, 416 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: Учебное  пособие для втузов.   М: “Высш. Школа”. УД ХТ, 1975. - 333 с. 

3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навчальний посібник -Вища шк.., 1993, 648с. 

4. Мартиненко та  ін. Теорія ймовірностей. Конспект  лекцій і практичних занять: Навч. 

посібник. –  К.: УД ХТ, 1999. – 244 с. 

5. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. – Элементы теории функций и функционального анализа. 

// изд. 7, Москва-Физматлит.-2004, 544 с. 
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6. Толбанов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і 

програмах:Навчальний посібник. – К: Вища школа, 1994. - 399с. 

7. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика підручник: У 3 кн.  Кн. 2. Диференціальне  

та інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. – К.: Лібідь, 1994, 352 с. 

8. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика підручник: У 3 книгах. Книга 3 

.Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні 

рівняння.  – К.: Либідь, 1994, 352 с. 

9. Юрченко Т.А., Саприкіна Л.Т.Методичні вказівки до виконання типових розрахунків та 

індивідуальних завдань з вищої математики., частина 2, - Миколаїв: НУК, 2006, 50 с. 

 

Допоміжна 

10. Вища математика: Основні означення, приклади, задачі: Навчальний посібник. У двох 

книгах. Кн.. 1 за ред. Кулініча Г.Л. – К: Либідь, 1994. – 312 с. 

11. Вища математика: Основні означення, приклади  задачі: Навч. посібник. У двох книгах. 

Кн..2. За ред. Васильченко І.П. – К: Лібидь, 1994. – 280 с. 

12. Гимпель Р.М., Сапрыкина Л.Т. Специальные разделы высшей математики с 

прикладными вопросами дисциплин  кораблестроительного профиля. 1 раздел: 

Элементы теории поля. –   Николаев, 1990. – 52 с. 

13. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах: Учебное пособие 

для втузов. – М: “Высшая школа”, 1974. Ч.1 – 340 с.; Ч. 2 – 464 с. 

14. Лебедева В.Ф. ін. Невизначений та  визначений інтеграл: Методичні вказівки. – 

Миколаїв, 1992. – 53 с. 

15. Кузнецов А.Н., Батрак Ю.А. Интеграл по мере в  техническом вузе: Учебное пособие, 

Николаев, 1988. – 36 с. 

16. Кузнецов А.Н., Бондаренко М.Б. Теоретические упражнения в курсе высшей 

математики. – Николаев, 1993. 

17. Кузнецов А.Н., Касянчук А.В. Методические указания к решению задач по 

дифференциальным  уравнениям и их приложениям.: Учебное пособие. –   Николаев, 

1988. 

18. Юрченко Т.А. Методические указания к практическим занятиям по теории функций 

комплексной переменной. –   Николаев, 1992. – 36 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  

2.  Електроні матеріали з математики [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.allmath.ru/  

3. Матеріали з вищої математики для допомоги студентам [Electronic resource] – Mode of 

access: http://www.mathelp.spb.ru/   

4. Довідкова інформація з математичних дисциплін [Electronic resource] – Mode of access: 

http://mathem.h1.ru/  

5. Відео-лекторій: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-

2007/video-lectures/ 

 

http://www.allmath.ru/
http://www.mathelp.spb.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02-multivariable-calculus-fall-2007/video-lectures/

