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   Навчальний посібник призначений для 

студентів інженерно- технологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів 

як денної, так і заочної форм навчання. 

Матеріал навчального посібника (частина 2) 

містить такі розділи вищої математики: 

визначений інтеграл, диференціальні 

рівняння і ряди. У посібнику підібрана достатня кількість прикладів, що 

розкривають практичне застосування теоретичного матеріалу. Посібник 

рекомендовано всім студентам, які вивчають курс вищої математики. 

Вступ 

 

   Математика належить до фундаментальних наук, що формують 

науково-теоретичну базу для інженерних дисциплін, які вивчаються у вищій 

технічній школі. 

   Курс вищої математики у вищих технічних навчальних закладах для більшості 

спеціальностей викладається протягом двох семестрів. Частина 1 навчального 

посібника «Курс вищої математики» містить такі розділи вищої математики, які 

вивчаються згідно навчальним планам і програмам у першому семестрі (лінійна 

та векторна алгебри, аналітична геометрія, диференціальне числення функції 

однієї змінної і невизначений інтеграл). Частина 2 цього посібника присвячена 

останнім розділам вищої математики (визначений інтеграл, диференціальні 

рівняння і ряди). Ці розділи читаються в другому семестрі і, на наш погляд, саме 

вони є найбільш важливими з прикладної точки зору. Автори прагнули 

акцентувати увагу саме на ті прикладні питання математики, які необхідні надалі 

при вивчанні природничо-наукових і спеціальних дисциплін. 

   Цим відрізняється даний навчальний посібник від інших підручників і 

посібників з вищої математики. 

   Цей посібник призначений, в першу чергу, для студентів 

інженерно-технологічних спеціальностей, але може бути корисним також для 

всіх категорій студентів, які вивчають вищу математику в тому або іншому 

обсязі. 
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