
Перелік методичної літератури, що видана кафедрою  

вищої та прикладної математики (2003-2020) 
№ Найменування видання Науковий ступінь, вчене звання, посада 

П.І.Б. викладача 

Обсяг 

д.а. 

Тираж  

примір- 
ників 

Термін  

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. Навчальний посібник Міністерства освіти та науки 

України для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

“Будівельна механіка у прикладах” 

Д.т.н., професор Яременко О.Ф., 

Д.т.н., професор Шебанін В.С., 

Орлов А.М.,  
Сорока М.М., 

Калініна Т.О. 

15,5 300 2003р. 

2. Навчально-контролюючий комплекс з математичних 

дисциплін. Методичні рекомендації для студентів 

інженерно-економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. 

Д.т.н., професор Шебанін В.С., 

к.т.н., доцент Веремієнко М.О., 

к.т.н., доцент Мірошниченко О.А., к.т.н., 

доцент Богза В.Г., 

к.ф-м.н., доцент Шебаніна О.В.,  

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І.,  

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Домаскіна М.А.,  

інжен-прог. Майоров І.Є. 

 

2,1 150 2003р. 

3. Математичне програмування. Методичні вказівки 

для самостійної роботи з використанням структурно-

модульної системи навчання та рейтингової системи 

знань з контролем на ПЕОМ для студентів денної та 

заочної форми навчання економічного факультету 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій. 

 

Д.т.н., професор Шебанін В.С., к.т.н., 

доцент Веремієнко М.О., 

к.ф-м.н., доцент Шебаніна О.В.,  

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І.,  

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Домаскіна М.А. 

5,9 150 2003р. 

4. Контрольні завдання та методичні вказівки з теорії 

ймовірностей по виконанню модуля 14 частина 2 

“Випадкові величини” для студентів денної форми 

навчання спеціальностей: 7.050106, 7.050202, 

7.050206, 7.091902, 6.010100. 

к.т.н., доцент Веремієнко М.О., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 

к.т.н., доцент Мірошніченко О.А. 

к.т.н., доцент Шебаніна Л.П.,  

к.ф-м.н., доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

5,4 100 2003р. 



ст. викл. Богданов С.І.,  

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Домаскіна М.А. 

5. Контрольні завдання та методичні рекомендації з 

вищої математики по виконанню типового 

розрахунку № 2 (диференціальні рівняння) з 

використанням структурно-модульної схеми 

навчання та рейтингової системи оцінки знань для 

студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності, 7.091902 - 

механізація сільського господарства, 6.010100 - 

професійне навчання.  

Д.т.н., професор Шебанін В.С.,  

к.ф-м.н., доцент Лутченко С.А.,  

к.т.н., доцент Богза В.Г.,  

к.т.н., доцент Веремієнко М.О.,  

к.т.н., доцент Мірошниченко О.А., 

к.т.н., доцент Шебаніна О.В.,  

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Хилько І.І.,  

ст. викл. Богданов С.І., 
асистент Лисиця А.Г. 

2,8 150 2003р. 

6. Економетрія. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з використанням структурно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки 

знань з контролем на ПЕОМ для студентів денної та 

заочної форм навчання економічного факультету 

спеціальностей 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності. Частина 3. 

Д.т.н., професор Шебанін В.С.,  

к.т.н., доцент Веремієнко М.О., 

к.т.н., доцент Мірошниченко О.А., 

к.т.н., доцент Шебаніна О.В.,  
в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Хилько І.І.,  

ст. викл. Богданов С.І., 

асистент Домаскіна М.А. 

4,1 150 2003р. 

7 Математичне програмування. Методичні рекомендації 

та контрольні завдання для студентів заочної форми 

навчання спеціальностей: 7.050202 – менеджмент 

організацій, 7.050106 – облік і аудит, 7.050206 – 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

 

доцент Богза В.Г., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Шебаніна О.В., 
в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А. 

4,5 200 грудень 

2004р. 

8 Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів з теми “Вступ до 

математичного аналізу” з використанням структурно-

доцент Богза В.Г., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна Л.П., 

3 100 лютий 

2004р. 



модульної системи навчання та рейтингової оцінки 

знань для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент 

ЗЕД, 7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання.  

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О. 

9 Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи з вищої математики по виконанню 

типового розрахунку №5 “Невизначений та 

визначений інтеграли” з використанням структурно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки 

знань для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 

7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання, 6.091900 – 

енергетика сільськогосподарського виробництва. 

доцент Богза В.Г., 
доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О. 

2 150 березень 

2004р. 

10 Методичні вказівки з математики для поступаючих до 

МДАУ на денну та заочну форми навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 

7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика 

сільськогосподарського виробництва. 

 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

к.ф-м.н., доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О. 

6 300 травень 

2004р. 

11 Методичні рекомендації та контрольні завдання для 

виконання індивідуальних завдань з дисципліни 

„Математичне програмування” з використанням 

кредитно-модульної системи навчання. 

 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 

3,4 200 Жовтень 

2005 р. 



асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

 

12 Контрольні завдання та методичні рекомендації з 

вищої математики для самостійної роботи з теми 

“Диференціальне числення функції однієї змінної” з 

використанням структурно-модульної схеми навчання 

та рейтингової системи оцінки знань для студентів 

денної та заочної форм навчання спеціальностей: 

7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент 

організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 - 

механізація сільського господарства, 6.010100 - 

професійне навчання 6.091900 – енергетика 

сільськогосподарського виробництва. 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

3,4 150 Червень 

2005 р. 

13 Тестові завдання для підсумкового контролю знань 

студентів з вищої математики модулі 14, 15 (теорія 

ймовірностей) з використанням кредитно-модульної 

системи навчання та рейтингової системи оцінки 

знань для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 

7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика 

сільськогосподарського виробництва. 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 
доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

3,8 100 Листопад 

2005 р. 

14 Методичні рекомендації та контрольні завдання з 

математики для слухачів підготовчих курсів до вступу 

до МДАУ спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 

7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – 

менеджмент ЗЕД, 7.091902 - механізація сільського 

господарства, 6.010100 - професійне навчання 

6.091900 – енергетика сільськогосподарського 

виробництва. 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 
доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

3,4 150 Вересень  

2005 р. 

 



асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

15 Контрольні завдання та методичні рекомендації з 

вищої математики для самостійної роботи для 

студентів денної форми навчання спеціальностей: 

6.130200 – технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва; 6.130100 – агрономія з 

урахуванням кредитно-модульної системи навчання та 

рейтингової оцінки знань. І частина. 

 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 
асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

3,8 100 Жовтень  

2005 р. 

16 Методичні рекомендації та контрольні завдання з 

курсу „Вища математика” для студентів заочної 

форми навчання факультету ТВППТ. 

 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 
асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

3,7 150 Жовтень 

2005 р. 

17 Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи з теми “Числові та функціональні 

ряди” з використанням структурно-модульної схеми 

навчання та рейтингової системи оцінки знань для 

студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – 

менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 

7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання 6.091900 – енергетика 

сільськогосподарського виробництва. 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 
асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

3,3 100 Травень  

2005 р. 



18 Методичні рекомендації та завдання для тестового 

контролю знань студентів денної та заочної форм 

навчання з дисципліни “Математичне 

програмування”. 

 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 
асистент Широков В.С. 

2,9 200 Грудень  

2005 р. 

19 Методичні рекомендації та контрольні завдання з 

математики для слухачів підготовчих курсів МДАУ 

до вступу на денну та заочну форми навчання 

(7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент 

організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 7.091902 - 

механізація сільського господарства, 6.010100 - 

професійне навчання 6.091900 – енергетика 

сільськогосподарського виробництва). 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 
 

8,6 
300 Червень 

2006 р. 

20. Вища математика. Контрольні завдання та методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів денної 

та заочної форм навчання спеціальностей:  

6.130200 – “ТВППТ”, 

6.130100 – “Агрономія” з урахуванням кредитно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки 

знань. 

Частина 2. 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 
асистент Широков В.С. 

5,1 100 Вересень 

2006 р. 

21. Вища математика. Методичні рекомендації та 

контрольні завдання для самостійної роботи студентів 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

11,4 250 Жовтень 

2006 р. 



економічного факультету заочної та денної форм 

навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 

7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – 

менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульної 

системи навчання та рейтингової оцінки знань. 

Частина 1. 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

22 Вища математика 

Частина 2. 

 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 
доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

9,1 250 Грудень 

2006 р. 

23 Математична статистика та теорія ймовірностей.  

Частина 1. Теорія ймовірностей.  

Контрольні індивідуальні завдання та методичні 

рекомендації для самостійної роботи з використанням 

кредитно-модульної системи навчання і рейтингової 

оцінки знань для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 

7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – 

менеджмент ЗЕД. 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 
доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

в.о. доцента Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Домаскіна М.А., 

асистент Романчук Н.О., 

асистент Широков В.С. 

2,7 200 Грудень 

2006 р. 

 
 

№ Назва Місце видання Автор 
Обсяг 

др.арк. 
Тираж 



24 

Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної 

роботи з математичної статистики з використанням кредитно-

модульної схеми навчання і рейтингової системи оцінки знань для 

студентів денної форми навчання спеціальностей: 7.050106 – облік 

та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – 

менеджмент ЗЕД, 7.091902 - механізація сільського господарства, 

6.010100 - професійне навчання, 6.091900 – енергетика сільського 

господарства. Тема: «Статистичні ряди розподілу, їх 

характеристики. Статистичні оцінки параметрів розподілу» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

професор Шебанін В.С., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

3,5 125 

25 

Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної 

роботи з математичної статистики з використанням кредитно-

модульної системи навчання і рейтингової оцінки знань студентів 

денної форми навчання спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 

7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД, 

7.091902 – механізація сільського господарства, 6.010100 – 

професійне навчання 6.091900 – енергетика сільського 

господарства. Тема:«Кореляційно-регресійний метод аналізу » 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

професор Шебанін В.С., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

2,5 150 

26 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів дистанційної форми навчання 

спеціальностей:  

7.130201 – “ТВППТ”, 

7.130202 – “Агрономія” з урахуванням кредитно-модульної системи 

навчання і рейтингової оцінки знань. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

професор Шебанін В.С., 

доцент Веремієнко М.О., 
доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

5,56 100 



27 

Економетрія. Методичні рекомендації та контрольні завдання до 

самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання 

економічного факультету спеціальностей: 7.050106 – облік та аудит, 

7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – менеджмент ЗЕД з 

урахуванням кредитно- модульної системи навчання і рейтингової 

оцінки знань. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

професор Шебанін В.С., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

асистент Романчук Н.О. 

4,75 150 

28 

Вища математика. Методичні рекомендації по виконанню модуля 

01 “Елементи лінійної алгебри” з використанням кредитно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів 

для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 

6.050200 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика 

та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 

– професійна освіта. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

2008 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

асистент Євстрат’єв С.В. 

3,5 100 

29 

Вища математика. Методичні рекомендації по виконанню модуля 

02 “Елементи аналітичної геометрії на площині” з використанням 

кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань 

студентів для самостійної роботи студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 

6.050200 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика 

та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 

– професійна освіта. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2007 

2008 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В.,  

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

асистент Євстрат’єв С.В. 

4,5 100 

30 Вища математика. Методичні рекомендації по виконанню модуля 
Видавничий  

центр 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 
3,81 

д.а. 
100 



01 “Елементи лінійної алгебри” з використанням кредитно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів 

для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 

6.050200 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика 

та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 

– професійна освіта. 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

доцент Веремієнко М.О., 
доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

асистент Євстрат’єв С.В. 

0,27 

д.а. 

31 

Вища математика. Методичні рекомендації по виконанню модуля 

02 “Елементи аналітичної геометрії на площині” з використанням 

кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань 

студентів для самостійної роботи студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 

6.050200 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика 

та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 

– професійна освіта. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна О.В., 

ст. викл. Цепуріт О.В.,  

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

асистент Євстрат’єв С.В. 

4,1 д.а. 

0,29 

д.а. 
100 

32 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації 

з вищої математики до виконання модуля 12 «Числові та 

функціональні ряди» з використанням кредитно-модульної 

системи навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на 

ПЕОМ для самостійної роботи студентів денної форми навчання 

спеціальностей: 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030601 – 

«Менеджмент» (менеджмент організацій), 6.030601 – 

«Менеджмент» (менеджмент ЗЕД), 6.100202 – «Процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві», 6.100101 – 

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі», 6.010104 – «Професійна освіта». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

професор Шебанін В.С., 

доцент Шебаніна О.В., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

в.о. доцента Атаманюк І.П., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

4,2 д.а. 

0,32 

д.а. 
150 

33 
Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації 

з вищої математики до виконання модуля 11 «Диференціальні 

Видавничий  

центр 

професор Шебанін В.С., 

доцент Шебаніна О.В., 

доцент Веремієнко М.О., 

4,3 д.а. 

0,33 
150 



рівняння» з використанням кредитно-модульної системи навчання 

та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для самостійної 

роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.030509 – 

«Облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» (менеджмент 

організацій), 6.030601 – «Менеджмент» (менеджмент ЗЕД), 6.100202 

– «Процеси, машини та обладнання в агропромисловому 

виробництві», 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в 

агропромисловому комплексі», 6.010104 – «Професійна освіта». 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

доцент Мірошниченко О.А., 
доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

д.а. 

34 

Вища математика. Методичні рекомендації та контрольні завдання 

для самостійної роботи студентів економічного факультету денної 

та заочної форм навчання спеціальностей 6.030509 – облік та аудит, 

6.030801 – менеджмент організацій, 6.030801 – менеджмент ЗЕД з 

урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової 

оцінки знань. Частина І.. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

професор Шебанін В.С., 
доцент Шебаніна О.В., 

доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С. 

11,38 

д.а. 

0,95 

д.а. 

120 

35 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації 

з вищої математики до виконання розрахунково-графічних робіт 

№1,2 (модулі 01, 02, 03) для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання напрямів підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит», 

6.030601 – «Менеджмент» (менеджмент організацій), 6.030601 – 

«Менеджмент» (менеджмент ЗЕД), 6.100202 – «Процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві», 6.100101 – 

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі», 6.010104 – «Професійна освіта». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2008 

професор Шебанін В.С., 

доцент Шебаніна О.В., 
доцент Веремієнко М.О., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

в.о. доцента Атаманюк І.П., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Широков В.С., 

асистент Євстрат’єв С.В. 

5,75 

д.а. 

0,41 

д.а. 

200 

36 
Вища математика. Методичні рекомендації для самостійної роботи  

студентів денної форми навчання спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Шебаніна О.В., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Веремієнко М.О., 

16,17 

д.а. 

1,25 
300 



6.030601 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва, 6.100101 – енергетика 

та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 

– професійна освіта. Частина І. 

ДАУ, 2009 доцент Мірошниченко О.А., 
доцент Шебаніна Л.П., 

доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 

д.а. 

37 

Контрольні завдання та методичні рекомендації з вищої математики до 

виконання  Модуля 07 "Елементи вищої алгебри" та Модуля 08 

"Невизначений інтеграл" з використанням кредитно-модульної схеми 
навчання та рейтингової оцінки знань з контролем на ПЕОМ для студентів 

денної форми навчання спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 6.050200 – 
менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та обладнання в 

агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 – професійна освіта. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2009 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Шебаніна О.В., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Мірошниченко О.А., 
доцент Шебаніна Л.П.,  

доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 

4,63 

д.а. 

0,39 

д.а. 

100 

38 

Контрольні завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи з 

вищої математики з виконання типового розрахунку №5 (невизначений та 

визначений інтеграл) структурно-модульною схемою навчання і 
рейтинговою системою оцінки знань для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 

7.050106 – облік та аудит, 7.050202 – менеджмент організацій, 7.050206 – 
менеджмент ЗЕД, 7.091902 – механізація сільського господарства, 7091901 

– енергетика сільського господарства, 6.010100 – професійне навчання. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2009 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 

3,8 д.а. 

0,38д.а. 
100 

39 

Вища математика. Методичні рекомендації по виконанню модуля 03 

“Елементи аналітичної геометрії в просторі” з використанням кредитно-

модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань студентів для 

самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 

6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – менеджмент організацій, 6.050200 – 

менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, машини та обладнання в 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2009 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Шебаніна О.В., 

доцент Богза В.Г., 

доцент Мірошниченко О.А., 

доцент Шебаніна Л.П.,  

доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 

4,25 д.а. 

0,35 д.а. 

50 



агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика та електротехнічні 
системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 – професійна освіта. 

ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 

40 

Контрольні завдання та методичні рекомендації з теорії ймовірностей до 

виконання розрахунково-графічної роботи №3 (модуль 15, 16) для 

студентів денної форм навчання спеціальностей: 6.100102 – «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100101 – 

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі», 6.010104 – «Професійна освіта».  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

професор Шебанін В.С.,  
в.о. професора Шебаніна О.В., 

доцент Шебаніна Л.П., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 

4,25 

д.а. 

0,35 

д.а. 

50 

41 

Завдання та приклади розв’язання задач з вищої математики для 

самостійної роботи на тему "Функції багатьох змінних" з 

використанням кредитно-модульної схеми навчання та рейтингової 

оцінки знань з контролем на ПЕОМ студентам денної форми навчання 

за напрямами підготовки: 6.030509 – облік та аудит, 6.030601 – 

менеджмент організацій, 6.050200 – менеджмент ЗЕД, 6.100202 – процеси, 

машини та обладнання в агропромисловому виробництві, 6.010104 – 

професійна освіта, 6.100101 – енергетика та електротехнічні системи в 

агропромисловому комплексі. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Шебаніна Л.П., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 

2,62 

д.а. 

0,22 

д.а. 

75 

42 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форм навчання напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Частина І. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

професор Шебанін В.С.,  
в.о. професора Шебаніна О.В., 
доцент Шебаніна Л.П., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
ст. викл. Домаскіна М.А., 

асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

5,1 д.а. 

0,46 

д.а. 
100 

43 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації з 

вищої математики для самостійної роботи з використанням кредитно-

модульної схеми навчання та рейтингової оцінки знань. Модуль 13 «Кратні 

та криволінійні інтеграли» для студентів денної форми навчання 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Шебаніна Л.П., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 

5,25 

д.а. 

0,52 

д.а. 

50 



спеціальностей 6.100202 – процеси, машини та обладнання в 
агропромисловому виробництві, 6.100101 – енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому комплексі, 6.010104 – професійна освіта. 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

44 

Контрольні завдання та методичні рекомендації по вивченню дисципліни 

«Вища математика» до самостійної роботи з виконання розрахунково-

графічної роботи №4 «Математична статистика» за структурно-модульною 
схемою навчання і рейтинговою системою оцінки знань для студентів 

денної форми навчання спеціальностей 6.100202 – «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва», 6.010104 – «Професійна 
освіта. Механізація сільськогосподарського виробництва та 

гідромеліоративних робіт», 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні 

системи в агропромисловому комплексі».  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

професор Шебанін В.С.,  
в.о. професора Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

2,9 д.а. 

0,26 

д.а. 
100 

45 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форм навчання напряму підготовки 
6.090101 «Агрономія», галузь знань 0901 «Сільське господарство і 

лісництво».  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2010 

доцент Атаманюк І.П., 
доцент Шебаніна О.В., 
доцент Шебаніна Л.П., 
доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 

ст. викл. Домаскіна М.А., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

7,6 д.а 

0,76 д.а. 
100 

46 

Вища математика: методичні рекомендації до модуля 04 ”Границі 

функції однієї змінної” для виконання контрольних завдань та 

самостійної роботи студентами денної форми навчання напрямів 

підготовки: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент 

організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 6.100102 «Процеси, 

машини та обладнання в агропромисловому виробництві», 6.010104 

«Професійна освіта. Механізація сільськогосподарського 

виробництва та гідромеліоративних робіт», 6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 

2,8 д.а. 

0,28 

д.а. 
50 

47 

Вища математика: типові завдання до модулів  

04 “Диференціальне числення функцій однієї змінної”,  

05 “Диференціальне числення функцій багатьох змінних”, 

06 “Інтегральне числення функції однієї змінної”,   

07 “Диференціальні рівняння”,   

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 

8,6 д.а. 

0,86 

д.а. 
50 



08 “Числові та функціональні ряди”, для виконання контрольних та 

самостійних робіт студентами денної форми навчання напрямів 

підготовки: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент 

організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД». 

ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

48 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Частина І. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 

5,2 д.а. 

0,52 

д.а. 
100 

49 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів дистанційної форми навчання спеціальності 

6.090101 «Агрономія», з урахуванням кредитно-модульної системи 
навчання і рейтингової оцінки знань. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

5,56 

д.а. 

0,56 

д.а. 

50 

50 

Вища математика: типові завдання до модулів  01 “Елементи 

лінійної  алгебри”,  02 “Векторна алгебра та аналітична геометрія”,  

03 “Вступ до математичного аналізу функцій однієї змінної” для 

виконання контрольних та самостійних робіт студентами денної 

форми навчання напрямів підготовки: 6.030509 «Облік та аудит», 

6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  

професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

 

3,87 

д.а. 

0,39 

д.а. 

100 

51 

Вища математика: Частина І. Методичні рекомендації та контрольні 

завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 

напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання в 

агропромисловому виробництві», 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2011 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 

8,4 д.а. 

0,84 

д.а. 
50 



асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

52 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 

- «Агрономія», галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2012 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

7,94 

д.а. 

0,79 

д.а. 

 

100 

53 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки: 

6.090102 - «ТВППТ», галузь знань 0901 «Сільське господарство і 

лісництво». Частина IІ. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2012 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

4,93 

д.а. 

0,49 

д.а. 

70 

54 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 

виконання розрахунково-графічних робіт №1,2 (Модулі: 01 «Елементи 
лінійної алгебри», 02 «Елементи аналітичної геометрії на площині», 03 

«Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії в просторі») для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 

6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030601 
«Менеджмент ЗЕД», 6.100102 «Процеси, машини та обладнання в 

агропромисловому виробництві», 6.010104 «Професійна освіта. Механізація 

сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт», 6.100101 
«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». 

 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

ДАУ, 2012 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

4,9 д.а. 

0,49 

д.а. 
75 

55 

Вища математика: типові завдання до модулів: 09 “Інтегральне числення 

функції однієї змінної. Визначений інтеграл.”, 10 “Інтегральне числення 
функції багатьох змінних. Кратні та криволінійні інтеграли.” 11 “Звичайні 

диференціальні рівняння першого порядку.”, 12 “Звичайні диференціальні 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 

62,5 

д.а. 

6,25д.а. 
50 



рівняння вищих порядків.” для виконання контрольних та самостійних робіт 
студентами денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030509 «Облік та 

аудит», 6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 

6.100102 «Процеси, машини та обладнання в агропромисловому 
виробництві», 6.010104 «Професійна освіта. Механізація 

сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт», 6.100101 

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». 

ДАУ, 2012 ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

56 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів денної форми навчання  

6.030509 - «Облік та аудит»,  

6.030601 - «Менеджмент організацій»,  
6.030601 - «Менеджмент ЗЕД»,  

6.030508 - «Фінанси та кредит». Частина ІІ. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2013 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

8,4 д.а. 

0,84 

д.а. 
50 

57 

Вища математика. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та 

виконання контрольних та самостійних робіт з теми «Числові та 

функціональні ряди» для студентів денної та заочної форм навчання 

напрямів підготовки: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент 

організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 6.030508 «Фінанси і кредит», 
6.100102 «Процеси, машини та обладнання в агропромисловому 

виробництві», 6.010104 «Професійна освіта. Механізація 

сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт», 6.100101 
«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2013 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 
 

3,12 

д.а. 

0,31 

д.а. 

50 

58 

Вища математика: Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи з теми “Диференціальне числення функції однієї 

змінної.” (Модуль 05) для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальностей: 7.050006 «Облік та аудит», 7.050202 «Менеджмент 

організацій», 7.050206 «Менеджмент ЗЕД», 6.030508 «Фінанси і кредит», 

6.100102 «Процеси, машини та обладнання в агропромисловому 
виробництві», 6.091900 «Енергетика сільського господарства».   

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2013 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

доцент Шебаніна Л.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

4,25 

д.а. 

0,425д.

а. 

50 

59 

«Похідна та диференціал функції однієї змінної». Методичні 

рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання 

спеціальностей: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

професор Шебанін В.С.,  

доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
доцент Шебаніна Л.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 

3,7 д.а. 

0,37 

д.а. 
50 



організацій», 6.030601   «Менеджмент ЗЕД», 6.030508 «Фінанси і 

кредит» 

НАУ, 2013 ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

60 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.051401 - «Біотехнологія». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2013 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

професор Шебаніна О.В., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

7,9 д.а. 

0,8 д.а 
50 

61 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації з теми 
«Кратні та криволінійні інтеграли» (Модуль 10) для студентів денної форми 

навчання напрямів підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання в 

агропромисловому виробництві», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні 
системи в агропромисловому комплексі».  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2014 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В., 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 

асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

3,4 д.а. 

0,34 

д.а. 
40 

62 

«Дослідження функцій та побудова графіків» методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямів підготовки 
6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.030601 «Менеджмент 

ЗЕД», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.100102 «Процеси, машини та 

обладнання в агропромисловому виробництві», 6.100101 «Енергетика та 
електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2014 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Шебаніна Л,П. 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 

ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

2,5 д.а 

0,25 

д.а. 
30 

63 

Вища математика: методичні рекомендації та контрольні завдання для 

виконання розрахунково-графічних робіт №1,2 (Модулі: 01 «Елементи 

лінійної алгебри», 02 «Елементи аналітичної геометрії на площині», 03 
«Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії в просторі») для 

студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік та 

аудит», 6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.100102 «Процеси, машини та обладнання в 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2014 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Шебаніна Л,П. 
доцент Богза В.Г., 

доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 

6,3 д.а. 

0,6 д.а. 
30 



агропромисловому виробництві», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні 
системи в агропромисловому комплексі». 

асистент Самойленко Є.Є. 

64 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.090102 - «ТВППТ». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2014 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В. 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 
асистент Самойленко Є.Є. 

7,9 д.а. 

0,8 д.а. 
50 

65 

Вища математика.  Диференціальне числення функції однієї змінної 

(Модуль 05) Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.100101 
«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», 

6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2015 

професор Шебанін В.С.,  
доцент Богза В.Г., 

професор Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 

3,32 

д.а. 

0,47 

д.а. 

50 

66 

Вища математика. Контрольні завдання та методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.090101 - «Агрономія» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2015 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В. 

доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Хилько І.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 

9,63 

д.а. 

1,07 

д.а. 

50 

67 

Вища математика: контрольні завдання та методичні рекомендації  з теми 

«Диференціальні рівняння» для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання напрямів підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 
«Менеджмент організацій», 6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 6.030508 

«Фінанси і кредит», 6.100102 «Процеси, машини та обладнання в 

агропромисловому виробництві», 6.100101 «Енергетика та електротехнічні 
системи в агропромисловому комплексі» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2015 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В. 
доцент Богза В.Г., 

доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 

2,7 д.а. 

0,34 

д.а. 
50 



68 

Вища математика Контрольні завдання для самостійної роботи  з теми 
«Числові та функціональні ряди», для студентів денної форми навчання 

напрямів підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 «Менеджмент», 

6.030601 «Менеджмент ЗЕД», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.100102 

«Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві», 

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2015 

професор Шебанін В.С.,  
професор Шебаніна О.В. 
доцент Богза В.Г., 
доцент Атаманюк І.П., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В., 

3,4 д.а. 

0,43 

д.а. 
50 

69 

Вища математика.  Визначений та невизначений інтеграли 

(Модуль 6) Завдання та методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 

141- «Енергетика, електротехніка та електромеханіка», 208- 

«Агроінженерія». 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2016 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

4,13 

д.а. 

0,52 

д.а. 

50 

70 
Практикум з вищої математики Комп’ютерна система для 

дистанційного навчання. Частина І. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2016 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Богданов С.І., 

ст. викл. Цепуріт О.В., 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

14,75 

д.а. 

1,84 

д.а. 

300 

71 

Вища математика Методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (частина І) 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2016 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 

к.т.н., доцент  Атаманюк І.П., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Хилько І.І. 
асистент Шептилевський О.В, 
асистент Євстрат’єв С.В. 

10,94 

д.а. 

1,22 

д.а. 

20 

72 

Вища математика: методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи (частина ІІ) здобувачів вищої освіти ступеня  

«бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми 

навчання.  

 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2017 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст.. викл. Хилько І.І., 
ст. викл. Богданов С.І., 

асистент Шептилевський О.В, 

9,1 д.а. 

1,13 

д.а. 
20 



73 

Вища математика: Диференціальні рівняння (Модуль 11) 

Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти  ступеня  «бакалавр» спеціальностей 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 

«Агроінженерія»  

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2017 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 

к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
ст. викл. Шептилевський О.В, 

4,0 д.а. 

0,57д.а. 
50 

74 
Практикум з вищої математики  

Комп’ютерна система для дистанційного навчання. Частина ІІ. 

Миколаїв 

МНАУ, 2018 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.т.н., доцент Богза В.Г., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О.В., 
асистент Шептилевський О.В. 

18,5 д.а. 

2,64 д.а. 
300 

75 

Вища математика. Завдання для виконання контрольних робіт №1, 

№2 та методичні рекомендації  для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» спеціальностей 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 073 «Менеджмент» денної та заочної форм 

навчання. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2018 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 

к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О.В. 

4,0 д.а. 

0,8 д.а. 
30 

76 

Вища математика 
Контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» денної 
форми навчання. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2019 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 
к.ф-м.н, ст. викл. Бойчук О.В.  
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О. 

9,7 д.а. 
1,4 д.а. 

30 

77 

Математична обробка геодезичних вимірів. 
Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та 

землеустрій» денної форми навчання. 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2019 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 
к.ф-м.н, ст. викл. Бойчук О.В.  
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О. 

3,0 20 
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Вища математика. Диференціальне числення функцій багатьох 

змінних (Модуль 7) 
Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 208 «Агроінженерія» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2019 

д.т.н., професор Шебанін В.С.,  
д.т.н., професор Атаманюк І.П., 
к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 
к.ф-м.н, ст. викл. Бойчук О.В.  
ст. викл. Богданов С.І., 
ст. викл. Цепуріт О. 

4,5 д.а. 

0,6 д.а. 
40 

79 

Фінансова математика. Контрольні завдання та методичні 

рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» денної форми навчання. спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  
Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2020 

д.т.н., професор  
Шебанін В.С.,  
д.е.н., професор  
Шебаніна О.В. 
д.т.н., професор  

Атаманюк І.П., 
к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 
к.ф-м.н., доцент  
Борчик Є.Ю., 
к.ф-м.н, ст. викл.  
Бойчук О.В.,  
к.ф-м.н., ст. викл.  
Власов О.І., 

ст. викл. Богданов С.І. 
 

4,7 д.а. 
0,6 д.а. 

15 

80 

Вища математика  
завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальностей 281 

«Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент», 241 

«Готельно-ресторанна справа» Модуль 4 «Границі послідовностей 

та функцій» 

Видавничий  

центр 

Миколаївського 

НАУ, 2020 

д.т.н., професор  
Шебанін В.С.,  
д.т.н., професор  
Атаманюк І.П., 
к.ф-м.н, доцент Шептилевський О.В., 

к.ф-м.н., доцент  
Борчик Є.Ю., 
к.ф-м.н, ст. викл.  
Бойчук О.В.,  
к.ф-м.н., ст. викл.  
Власов О.І., 
ст. викл. Богданов С.І. 
 

2,6 д.а. 
0,3 д.а. 

30 

 

 


