
Завдання з вищої математики 

на період карантину з 12.03.2020 по 22.05.2020 

для студентів I курсу, групи Е519, Е619а, Е619б, Е619т 

(лектор Гиря Н.П.) 

1) Звернутися до старости та підключитися до групи Viber. 

2) Опрацьовувати матеріал відповідних лекційних  та практичних  занять, що 

розсилаються у групу, виконувати домашні завдання.  Розв’язання домашніх 

завдань необхідно надсилати викладачу на e-mail: n82girya@gmail.com 

3) У робочих зошитах мають бути наявними всі лекції та практичні заняття за планом, 

а також розв’язані домашні завдання (буде перевірятися на першому занятті після 

карантину). 

4) Виконувати РГЗ з теми «Невизначений інтеграл» та «Визначений інтеграл», які 

були видані до карантину, та РГЗ з теми «Диференціальні рівняння». 

5) Консультації проводяться за допомогою відеодзвінка засобами Viber або Duo, або 

за допомогою e-mail, час консультацій за домовленістю у групі. 

Додатковою допомогою в опрацюванні матеріалу та виконанні домашніх завдань буде:  

а)див.  Н.В. Черемська, Т.Т. Черногор «НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ» за посиланням: 

сайт кафедри Вищої математики – Меню – Освіта – Метод. кабінет 

б) див. І.І. Цехмістро, Н.В. Черемська, Т.Т. Черногор «ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ» за 

посиланням: сайт кафедри Вищої математики – Меню – Освіта – Метод. Кабінет 

в) див. глава 5, глава 6. Геворкян Ю.Л. Скалярный и векторный анализ для 

классического инженерного образования: общий курс высшей математики: в 3 т. / 

Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. — Т.1 за посиланням: сайт кафедри Вищої 

математики – Меню – Образование – Учебники 

6) Тема Функції декількох змінних 

7) Тема Диференціальні рівняння 

УВАГА! РГЗ принести на перше заняття після карантину.    

mailto:n82girya@gmail.com
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/metodychka-nepr-ynt.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Metodychka-opred-yntegr.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2013/06/Skalyarny-j-i-vektorny-j-analiz.-T1..pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2013/06/Skalyarny-j-i-vektorny-j-analiz.-T1..pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2020/03/Funktsiyi-dekilkoh-zminnyh.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/posibnyk_dif_rivnyannya.pdf


Завдання з вищої математики 

на період карантину з 12.03.2020 по 22.05.2020 

для студентів II курсу,  

групи Е302.8, Е303.8, Е401.8, Е402.8, E501.8 

(лектор Гиря Н.П.) 

6) Звернутися до старости та підключитися до групи Viber. 

7) Опрацьовувати матеріал відповідних  лекційних  та практичних  занять, що 

розсилаються у групу, виконувати домашні завдання.  Розв’язання домашніх 

завдань необхідно надсилати викладачу на e-mail: n82girya@gmail.com 

8) У робочих зошитах мають бути наявними всі лекції та практичні заняття за планом, 

а також  розв’язані домашні завдання (буде перевірятися на першому занятті після 

карантину). 

9) Виконувати РГЗ «Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли, елементи теорії 

поля». 

10) Консультації проводяться за допомогою відеодзвінка засобами Viber або Duo, 

або за допомогою e-mail, час консультацій за домовленістю у групі. 

Додатковою допомогою в опрацюванні матеріалу та виконанні домашніх завдань буде:  

а) див. розділ 12-13,  Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики у 2-

х частинах / За ред. Чікіної Н.О. — Ч.2. за посиланням: сайт кафедри Вищої 

математики – Меню – Освіта – Метод. кабінет 

б) див. тема 1,  Чікіна Н. О. Криволінійні та поверхневі інтеграли : навч.-метод. 

посібник для студентів техн. спец. усіх форм навчання вищ. навч. закл . / Н. О. Чікіна, І. 

В. Антонова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 

76 с. за посиланням http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/44521/1/Book_2019_Chikina_Intehraly.pdf 

в) методичний посібник з теми «Елементи теорії поля», укладачі Полянська Т.С., 

Чорна О.С.  

г) «Тестові завдання» з тем 4 семестру, розділ 11, укладач Потаніна Т.В.  

УВАГА! РГЗ принести на перше заняття після карантину.   

 

 

mailto:n82girya@gmail.com
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17448/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_2_2013.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44521/1/Book_2019_Chikina_Intehraly.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44521/1/Book_2019_Chikina_Intehraly.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44521/1/Book_2019_Chikina_Intehraly.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2020/02/Teoryya-polya-Polyanskaya.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/vm/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/testy_Potanyna.pdf

