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В С Т У П   
 

Запропоновані програма та робоча програма навчальної дисципліни “Ви-
ща математика ІІ” призначені для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 0305 “Економіка і підприємництво”, спеціальність 
6.030509 “Облік і аудит”.  

У програмі вказані структура курсу, детальний перелік тем, розподіл часу 
за темами, система оцінювання знань.  

Докладний список літератури як у традиційному паперовому варіанті, так 
і в електронних версіях, наведений у програмі, дозволить студентам поглиблю-
вати і розширювати здобуті знання, плідно використовувати час, призначений 
для самостійної роботи.  

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організа-
ції навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навча-
льної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Си-
стемою (ЕСТS). 

Статус дисципліни:  варіативна.  

Загальна кількість кредитів/годин:  3,0 Кр. ECTS / 108 год. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр.  
 

Програма складена на основі:  

ОКХ СВО ХНАМГ бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і ау-
дит” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, 2008 р.   

ОПП СВО ХНАМГ бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і ау-
дит” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, 2008 р.  

СВО ХНАМГ Навчальний план бакалавра напряму підготовки 6.030509 
“Облік і аудит”галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, 2008 р.  

 

Програму ухвалено:  

Кафедрою   вищої математики.  
Протокол №1 від 1 вересня 2008 р.   

Вченою радою факультету інженерної екології міст.  
Протокол №1 від 5 вересня 2008 р.  

 

Програма погоджена з випусковою кафедрою  обліку і аудиту.   
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни:  

Мета:  формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 
основ математичного апарату інтегрального числення функцій багатьох змін-
них, функціональних рядів і чисельного аналізу.  

Завдання:  вивчення основних принципів та інструментарію математич-
ного апарату інтегрального числення функцій багатьох змінних, функціональ-
них рядів і чисельного аналізу, що використовуються в економічних дослі-
дженнях.  

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  

Теоретичні засади математичного апарату інтегрального числення функ-
цій багатьох змінних, функціональних рядів і чисельного аналізу.  

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця:  
 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосе-
редньо спирається на дану дисципліну 

Елементарна математика: алгебра, геомет-
рія, тригонометрія та початки математич-
ного аналізу  

Математичне програмування  

Математика для економістів. Модуль 1:  
Вища математика  

Теорія ймовірностей і математична статисти-
ка 

 Дослідження операцій 
 Економетрія 
 Мікроекономіка 
 Статистика 

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 (відповідно до стандартів ОПП) 

Модуль. Вища математика ІІ                                            ( 3 Кр. / 108 год.) 

ЗМ 1. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Функціональні 

 ряди                                                                                      (2,0 Кр. / 72 год.) 

1. Кратні інтеграли  
Подвійний інтеграл і його властивості. Обчислення подвійного інтеграла. 

Поняття про потрійний інтеграл. Застосування кратних інтегралів  
2. Криволінійні інтеграли  
Криволінійний інтеграл по довжині. Криволінійний інтеграл за координа-

тами. Формула Гріна. Застосування криволінійних інтегралів  
 

3. Степеневі ряди   
Основні поняття про степеневі ряди. Ряди Тейлора і Маклорена. Розкла-

дання функцій в степеневі ряди. Застосування степеневих рядів до наближених 
обчислень  
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4. Ряди Фур'є  
Основні поняття про тригонометричні ряди Фур'є. Умови збіжності ряду 

Фур'є. Розкладання функцій в ряди Фур'є  

ЗМ 2. Чисельні методи в економічних дослідженнях     (1,0 Кр. / 36 год.) 

1. Чисельні методи знаходження дійсних коренів алгебраїчних і трансце-
ндентних рівнянь  

Основні поняття про похибки обчислень. Відокремлення коренів. Методи 
уточнення наближених значень коренів:  поділу навпіл, простої ітерації, січних, 
Ньютона  

2. Апроксимація функцій  
Постановка задачі інтерполяції. Інтерполяційний многочлен Лагранжа. 

Інтерполяція сплайнами. Постановка задачі апроксимації методом найменших 
квадратів. Середньоквадратична апроксимація лінійною функцією, квадратич-
ною функцією та сплайнами.  

3. Чисельні методи обчислення визначених інтегралів  
Метод прямокутників. Метод трапецій. Метод Сімпсона  
4. Чисельні методи розв’язування задачі Коші для диференціальних рів-

нянь  
Метод Ейлера. Метод Рунге–Кутта четвертого порядку точності. Чотирикро-

ковий метод Адамса. Чотирикроковий метод прогнозування і корекції Хеммінга  
 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги  

Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери  
діяльності 

(виробнича, соціаль-
но-виробнича, соціа-

льно-побутова) 

Функції діяльності  
у виробничій сфері  

(проектувальна, організа-
ційна, управлінська, вико-
навська, технічна та інші) 

1 2 3 
Понятійно-аналітичний рівень форму-
вання знань: означення, формулювання 
та доведення теорем, правил  

Виробнича, соціа-
льно-виробнича, 
соціально-
побутова  

Проектувальна, організа-
ційна, управлінська, ви-
конавська  

Предметно-аналітичний рівень форму-
вання знань: методи дослідження та 
розв’язання основних типів задач вищої 
математики  

Виробнича, соціа-
льно-виробнича  

Проектувальна, організа-
ційна, управлінська, ви-
конавська  

Предметно-практичний рівень форму-
вання умінь: навички виконання основ-
них математичних операцій та уміння 
застосовувати їх при  розв'язанні задач  

Виробнича, соціа-
льно-виробнича, 
соціально-
побутова  

Виконавська, технічна  

Ознайомлювально-орієнтовний рівень 
формування знань: математичне моде-
лювання економіко-управлінських про-
цесів, складання відповідних задач та 
вибір методів їх розв'язання  

Виробнича, соціа-
льно-виробнича, 
соціально-
побутова  

Проектувальна, організа-
ційна, управлінська, ви-
конавська  
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Бермант А.Ф., Араманович И.Г.  Краткий курс математического анализа. – 
СПб.: Лань, 2003. – 736 с.  
2. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. У 2 кн. / За ред. Г.Л. 
Кулініча. – К.: Либідь, 2003.   Кн.2.  Спеціальні розділи. – 368 с.  
3. Валєєв К.Г., Джалладова І.А.  Вища математика: У 2 ч.  Ч.2. – К.: КНЕУ, 
2002. – 451 с. 
4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. В 2 т. – М.: 
Наука, 1985.   Т.2.  
5. Станішевський С.О. Вища математика.– Харків: ХНАМГ, 2005.–270 с.  
6. Данилович В.П. Чисельні методи в задачах і вправах. – К.: ІСДО, 1995.–248 с.  
7. Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  Ситникова Ю.В. Збірник тестових завдань з ви-
щої математики. Частина третя: Функціональні ряди. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 
132 с.  
8. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових завдань з вищої 
математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли. – Харків: 
ХНАМГ, 2008. – 152 с. 
9. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнени-
ях и задачах. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Высш. шк., 1997. –Ч.2. – 416 с. 
 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни  

 

ВИЩА  МАТЕМАТИКА ІІ 

Мета:  формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 
основ математичного апарату інтегрального числення функцій багатьох змін-
них, функціональних рядів і чисельного аналізу.  

Завдання:  вивчення основних принципів та інструментарію математич-
ного апарату інтегрального числення функцій багатьох змінних, функціональ-
них рядів і чисельного аналізу, що використовуються в економічних дослі-
дженнях.  

Предмет:  теоретичні засади математичного апарату інтегрального чис-
лення функцій багатьох змінних, функціональних рядів і чисельного аналізу.  

Змістові модулі:  1. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Фу-
нкціональні ряди.  2. Чисельні методи в економічних дослідженнях.  
 

ВЫСШАЯ  МАТЕМАТИКА ІІ  

Цель:  формирование системы теоретических знаний и практических на-
выков с основ математического аппарата интегрального исчисления функций 
многих переменных, функциональных рядов и численного анализа.  

Задачи:  изучение основных принципов и инструментария математиче-
ского аппарата интегрального исчисления функций многих переменных, функ-
циональных рядов и численного анализа, который используется в экономиче-
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ских исследованиях.  
Предмет:  теоретические основания математического аппарата инте-

грального исчисления функций многих переменных, функциональных рядов и 
численного анализа. 

Модули содержания:  1. Интегральное исчисление функций многих пе-
ременных. Функциональные ряды.  2. Численные методы в экономических ис-
следованиях.  
 

HIGH  MATHEMATICS ІІ  

Purpose:  formation of system of theoretical knowledge and practical skills 
from bases of the mathematical device of integral calculus of functions of many 
variables, functional rows and the numerical analysis.  

Problems:  studying of main principles and toolkit of the mathematical 
device of integral calculus of functions of many variables, functional rows and 
the numerical analysis which is used in economic researches.  

Subject:  the theoretical bases of the mathematical device of integral 
calculus of functions of many variables, functional rows and the numerical 
analysis. 

Modules of the contents:  1. Integral calculus of functions of many 
variables. Functional rows. 2. Numerical methods in economic researches.  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи  

за робочими навчальними планами  
 

Години  

у тому числі  у тому числі  

Спеціаль-
ність,  

спеціалі-
зація 

(шифр, 
абревіату-

ра)  

В
сь

ог
о,

   
к

р
ед

и
ті

в
/ г

од
и

н
  

С
ем

ес
тр

и
   

А
уд

и
то

р
н

і  

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 

се
м

ін
ар

и
   

Л
аб

ор
ат

ор
н

і  
 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
 

р
об

от
а 

 

К
он

тр
. р

об
.  

К
П

 / 
К

Р
 

Р
Г

Р
  

Е
к

за
м

ен
и

 (
се

м
ес

тр
и

) 
 

За
л

ік
и

 (
се

м
ес

тр
и

) 
 

6.030509 
ОіА  

108

0,3
 

3 14 8 6 –  94 20 
(КР 
№1)  

–  –  – 3 

 
 

2.2. Тематичний план дисципліни  
 

З дисципліни “Вища математика ІІ” навчальним планом передбачені лек-
ційні, практичні заняття, а також позааудиторна самостійна робота студентів. 
Курс триває один семестр.  

Модуль. Вища математика ІІ                                            ( 3 Кр. / 108 год.) 

ЗМ 1. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Функціональні  

ряди                                                                                       (2,0 Кр. / 72 год.) 

1. Кратні інтеграли  
Подвійний інтеграл і його властивості. Обчислення подвійного інтеграла. 

Поняття про потрійний інтеграл. Застосування кратних інтегралів  
2. Криволінійні інтеграли  
Криволінійний інтеграл по довжині. Криволінійний інтеграл за координа-

тами. Формула Гріна. Застосування криволінійних інтегралів  
3. Степеневі ряди   
Основні поняття про степеневі ряди. Ряди Тейлора і Маклорена. Розкла-

дання функцій в степеневі ряди. Застосування степеневих рядів до наближених 
обчислень  

4. Ряди Фур'є  
Основні поняття про тригонометричні ряди Фур'є. Умови збіжності ряду 

Фур'є. Розкладання функцій в ряди Фур'є  

ЗМ 2. Чисельні методи в економічних дослідженнях     (1,0 Кр. / 36 год.)  

1. Чисельні методи знаходження дійсних коренів алгебраїчних і трансце-
ндентних рівнянь  
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Основні поняття про похибки обчислень. Відокремлення коренів. Методи 
уточнення наближених значень коренів:  поділу навпіл, простої ітерації, січних, 
Ньютона  

2. Апроксимація функцій  
Постановка задачі інтерполяції. Інтерполяційний многочлен Лагранжа. 

Інтерполяція сплайнами. Постановка задачі апроксимації методом найменших 
квадратів. Середньоквадратична апроксимація лінійною функцією, квадратич-
ною функцією та сплайнами  

3. Чисельні методи обчислення визначених інтегралів  
Метод прямокутників. Метод трапецій. Метод Сімпсона  
4. Чисельні методи розв’язування задачі Коші для диференціальних рів-

нянь  
Метод Ейлера. Метод Рунге–Кутта четвертого порядку точності. Чотири-

кроковий метод Адамса. Чотирикроковий метод прогнозування і корекції Хем-
мінга  

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  
та форми навчальної роботи студента  

 

Форми навчальної роботи, години  Модулі (триместри) та 
змістові модулі   

Всього, 
кредитів / 

годин  Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль (Семестр 3)  3,0 / 108  8 6 –  94 

ЗМ 1  2,0 / 72  4 4 –  64 

ЗМ 2  1,0 / 36  4 2 –  30 

 
2.4. Розподіл часу лекційного курсу  

 

Кількість 
годин  

за спеціальнос-
тями, спеціаліза-

ціями (шифр, 
абревіатура) 

 
 

№  
п/п Зміст 

6.030509 ОіА  

ЗМ 1. Інтегральне числення функцій багатьох змінних.  
Функціональні ряди   

4 

1 Подвійний інтеграл і його обчислення  2 

2 Степеневі ряди. Ряди Фур'є  2 

ЗМ 2. Чисельні методи в економічних дослідженнях  4 

3 Чисельні методи знаходження дійсних коренів алгебраїчних і транс-
цендентних рівнянь  

2 

4 Інтерполяційний многочлен Лагранжа. Інтерполяція сплайнами  2 
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2.5. Розподіл часу практичних занять  
 

Кількість годин  
за спеціальностями, 

спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) 

 
№  
п/п Зміст 

6.030509 ОіА  

ЗМ 1. Інтегральне числення функцій багатьох змінних.  
Функціональні ряди   

4 

1 Обчислення подвійного інтеграла. Зміна порядку інтегрування в 
подвійному інтегралі  

2 

2 Степеневі ряди. Ряди Фур'є  2 

ЗМ 2. Чисельні методи в економічних дослідженнях  2 

3 Інтерполяційний многочлен Лагранжа. Інтерполяція сплайнами  2 

 
2.6. Індивідуальні завдання:  

курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо  
(тематика, зміст та обсяг у годинах) 

Контрольна робота №1, що охоплює всі теми курсу. Передбачена згідно з 
СВО ХНАМГ  Навчальний план  бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Об-
лік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, 2008 р.  
 

Модулі та 
 змістові  
модулі   

Зміст  
Обсяг  
у год. 

Модуль   Контрольна робота №1  36 

ЗМ 1  Завдання №211 - 220, №301 – 330  8 

ЗМ 2  Завдання №1171 – 1180, №1203 – 1212, №1231 – 1240  6 

 
Примітки:  Завдання №211 - 220, №301 – 330 із [3], що наведено в 

п.2.10.3,  а завдання №1171 – 1180, №1203 – 1212, №1231 – 1240 із [8], що наве-
дено в п.2.10.1 даної робочої програми.  

 
2.7. Позааудиторна самостійна навчальна робота студента 

 (форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
 

Форми самостійної роботи, години  Модулі (семестри) та 
змістові модулі   

Всього, 
годин  Опр-ня навчаль-

ної літ-ри  
Вик-ня за-
вдань КР 

Підг-вка до зал. Інші  

Модуль (Семестр 3)    94 50 20 18 6 

ЗМ 1  64 36 12 12 4 

ЗМ 2  30 14 8 6 2 
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2.8. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) 

Розподіл 
балів, % 

МОДУЛЬ (Семестр 3). Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1:   КР №1,  завдання №211 – 220, №301 – 330  30 
ЗМ 2:   КР №1,  завдання №1171 – 1180, №1203 – 1212,  
                            №1231 – 1240  

30 

Підсумковий контроль за модуль:  Залік  40  
Всього за модулем  100 

 
2.9. Форми контролю та критерії оцінювання  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються наступні методи оцінювання знань:  

� поточне оцінювання вивчення кожного змістового модулю;  
� оцінки за індивідуальну самостійну роботу;  
� підсумковий письмовий залік.  

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система за 
100-бальною шкалою оцінювання.  

Примітки:   
а) Додаткові призові бали:  1. Активність роботи на аудиторних заняттях 

–  10% ;  2. Ведення конспектів лекцій і робочих зошитів для практичних занять 
–  5% ;  3. Підготовка реферату, доповіді чи мультимедійних ілюстративних ма-
теріалів тощо –  20% за кожний вид роботи.  

б) Додаткові штрафні бали:  1. Пропуски (без поважних причин, підтвер-
джених документами) аудиторних занять –  -5% за кожну пропущену годину;  
2. Порушення навчальної дисципліни (підтверджене рапортом викладача) на 
аудиторних заняттях –  -5% за кожне порушення.  
 

Критерії оцінювання  
Кількість 

балів 
Оцінка 

Градація  
за шкалою ECTS 

91-100 Відмінно A 
81-90 B 
71-80 

Добре 
C 

61-70 D 
51-60 

Задовільно 
E 

26-50 
Незадовільно  (потрібна додаткова робота і 

повторне складання іспиту)  
FX 

0-25 
Незадовільно  

(потрібне повторне вивчення)  
F 
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2.10. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ,  
де заст-ся  

1 2 

2.10.1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического 
анализа. – СПб.: Лань, 2003. – 736 с.  

1 - 2  

2. Валєєв К.Г., Джалладова І.А.  Вища математика: У 2 ч.   Ч.2. – К.: 
КНЕУ, 2002. – 451 с.  

1 – 2  

3. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. У 2 кн / 
За ред. Г.Л. Кулініча. – К.: Либідь, 2003.  Кн.2.  Спеціальні розділи. 
– 368 с.  

1 – 2  

4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. В 
2 т. – М.: Наука, 1985. Т. 2  

1 – 2  

5. Станішевський С.О. Вища математика.– Харків: ХНАМГ, 2005.–
270 с.  

1 – 2  

6. Данилович В.П. Чисельні методи в задачах і вправах. – К.: ІСДО, 
1995.–248 с.  

    2  

7. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових за-
вдань з вищої математики. Частина третя: Функціональні ряди. – 
Харків: ХНАМГ, 2007. – 132 с.  

    1  

8. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових за-
вдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні 
інтеграли. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 152 с.  

    1 

9. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в 
упражнениях и задачах. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Высш. шк., 1997. –Ч.2. – 
416 с.  

   1, 2 

2.10.2. Додаткові джерела  
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1. Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим мо-
делям и методам. – К.: Техника, 1982. – 208 с. 

1 – 2 

2. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В.И. Ер-
макова. – М.: Высш. шк., 1987. – 336 с.  

1 – 2 

3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Физ-
матлит, 1995. – 872 с.  

1 – 2 

4. Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. Вища математика: Довідник. – 
К.: Діал, 2003. – 461 с.  

1 – 2 

5. Высшая математика на базе Mathcad / А.А. Черняк, Ж.А. Черняк, 
Ю.А. Доманова. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 593 с.  

1 – 2 

6. Жильцов О.Б., Торбін Г.М.  Вища математика з елементами інфо-
рмаційних технологій. – К.: МАУП, 2002. – 408 с.  

1 – 2 

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека.  1 – 2 
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Продовження  
1 2 

8. http://www.scientific-library.net - Электронная библиотека науч-
но-технической литературы  

1 – 2 

9. http://www.allbest.ru/ - Бесплатные электронные библиотеки:  ма-
тематика  

1 – 2 

10. http://www.exponenta.ru/ - Образовательный математический 
сайт:  задачи с решениями, справочник по математике, консульта-
ции, курсы лекций, методические разработки и т.п.  

1 – 2 

11. http://www.allmath.ru/ - Электронные материалы по математике.   1 – 2 
12. http://www.mathelp.spb.ru/ - Материалы по высшей математике 
в помощь студентам  

1 – 2 

13. http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line:  справочная инфор-
мация по математическим дисциплинам  

1 – 2 

14. http://www.mccme.ru/free-books/ - Сайт свободно распространя-
емых изданий, а также записки лекций, сборники задач, програм-
мы курсов и т.п.  

1 – 2 

15. http://virlib.eunnet.net/win/mm.html - Виртуальная библиотека 
EUNet (учебники и учебно-методические пособия преподавателей 
Уральского государственного университета).  

1 – 2 

16. http://www.users.kaluga.ru/math/ - Справочник по компьютерной 
математике и т.п.   

1 – 2 

17. http://fm.web39.net/ - Физико-математический факультет Кали-
нинградского ГУ:  учебные материалы по математике, физике, 
программированию.  

1 – 2 

18. http://www.baumanka.ru/ - Факультет энергомашиностроения 
МГТУ им. Н.Э.Баумана:  лекции, типовые задания, лабораторные 
работы, курсовые.  

1 – 2 

19. http://karataev.nm.ru/solvers - On-line решатели типовых задач: 
решение системы линейных алгебраических уравнений, квадрат-
ного уравнения, обращение матрицы и др.  

1 – 2 

20. http://alexlarin.narod.ru/ - Сайт преподавателя РГОТУПС Ларина 
А.А. Лекции по высшей математике, тестирующие программы, 
решения задач высшей математики и т.п.  

1 – 2 

2.10.3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських за-

нять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1. Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О. Індивідуальні завдання 
з вищої математики. Частини 3, 4. – Х.: ХНАМГ, 2007.  

    1 

2. Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О. Посібник для 
розв’язування задач з вищої математики, – Х.: ХДАМГ, 2003. – 100 с.  

    1 

3. Методичні вказівки та контрольні завдання з вищої математики 
(для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей). Час-
тина друга / А.І. Колосов, М.Й. Кадець та ін. – Х.: ХНАМГ, 2006.  

    1 
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