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1.2.1 Вища математика 

Робоча програма з 

дисципліни      «Вища 

математика» для студентів  за 

напрямом підготовки6.050601 

«Теплоенергетика» за 

спеціальністю  7.050601 

«Теплоенергетика» 

Розроб.: Поліщук А.В. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 39с. 

2,ЕВ 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Лінійна та векторна алгебра. 

Аналітична геометрія» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання// Купріна Л.О., 

Насонова С.С., Гранкіна Т.О. 

 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 32с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Вступ до математичного 

аналізу. Границі функції» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання // Насонова С.С., 

Купріна Л.О., Гранкіна Т.О. 

 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 28с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Диференціальне числення 

функції однієї змінної» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання// Насонова С.С., 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 30с. 

50, ЕВ 



Купріна Л.О., Поліщук А.В. 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Диференціальне числення 

функції багатьох змінних» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання// Гранкіна Т.О., 

Купріна Л.О., Насонова С.С. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Невизначений інтеграл» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання// Гранкіна Т.О., 

Поліщук А.В., Шапка І.В. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Визначений інтеграл та його 

застосування в задачах 

геометрії» для студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної 

форми навчання// Поліщук А.В., 

Гранкіна Т.О., Науменко Т.С. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки до 

практичних занять з дисципліни 

«Вища математика» за розділом: 

«Звичайні диференціальні 

рівняння» для студентів всіх 

спеціальностей денної та заочної 

форми навчання// Поліщук А.В.,  

Гранкіна Т.О., Шапка І.В. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 40с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки з 

дисципліни «Вища математика» 

за темою «Криволінійні 

інтеграли» для студентів І курсу 

спеціальностей АВП, МС, ЕТТ, 

ІС, СКС // Т.О.Гранкіна, 

А.В.Поліщук, І.В.Сербулова.  № 

2703 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 26 с. 

50, ЕВ 



Методичні вказівки з організації 

самостйної роботи з дисципліни 

«Вища математика» для 

студентів всіх спеціальностей 

денної та заочної форми 

навчання// Купріна Л.О., Борзов 

С.О. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 24с. 

50, ЕВ 

Конспект лекцій за темою   

«Визначений інтеграл»  для 

студентів   1-го   курсу    всіх 

спеціальностей // Гранкіна Т.О. 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 28 с. 

50, ЕВ 

Методичні вказівки та 

індивідуальні завдання для 

самостійної роботи з курсу 

«Вища математика» за темою 

«Повне дослідження функції 

однієї змінної» для студентів 1 

курсу всіх спеціальностей // 

Гранкіна Т.О., Поліщук А.В. 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 25 с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки з курсу 

“Вища математика”. Тема: 

“Функції комплексної змінної” 

для студентів ІІ курсу 

механічних спеціальностей // 

П.Г. Кокоша  

№ 2730 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 68с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки до 

індивідуальних завдань з 

дисципліни «Вища математика» 

для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

напрямів підготовки 6.050202 

"Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології", 6.051001 

"Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології" денної 

та заочної форм навчання 

// О.Р. Денисюк.  

№ 3133 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015, 30 с. 

50, ЕВ 

  

Конспект лекцій  за темою   

«Кратні  інтеграли» для 

студентів І курсу  всіх 

спеціальностей // Т.О. Гранкіна, 

А. В. Поліщук. 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015, 47 с. 

50, ЕВ 



 № 3173 

  

Методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни 

«Вища математика» за темою 

«Комплексні числа та дії над 

ними» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

напрямів підготовки 6. 050202 – 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології; 6.051001 

– Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології; 

6.050601 – Теплоенергетика 

денної форми навчання // 

Гранкіна Т.О., Дубовик Д.О., 

Олевський В.І.,  Поліщук А.В. 

№3298  

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 20 с. 

50, ЕВ 

  

Методичні вказівки та 

індивідуальні завдання з 

курсу вищої математики 

(розділ «Елементи теорії 

ймовірностей») 

№ 3338 

УДХТУ 

2016 
50, ЕВ 
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