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ПЕРЕДМОВА
Інтеграція України до Європейського освітнього простору, впровадження
кредитно-трансферної системи організації навчального процесу в сучасній
національній вищій школі зумовлює суттєве посилення ролі самостійної роботи
студентів. Необхідною умовою успішного навчання та одним із визначальних
чинників, що впливають на професійне становлення особистості та
конкурентоспроможність майбутнього фахівця виступає організована у
відповідності до науково обґрунтованих вимог і систематично здійснювана
самостійна робота.
Самостійна робота студентів, як одна із основних форм організації
навчального процесу, потребує наявності розробленого навчально-методичного
посібника, що доповнює матеріал основного підручника та містить матеріали
до самостійного опрацювання лекцій, практичних, семінарських чи
лабораторних занять, матеріали для самостійної перевірки знань, завдання для
індивідуальних розрахункових робіт, значну кількість розв’язаних типових
задач.
Запропонований навчальний посібник містить матеріал, що вивчається за
програмою навчальної дисципліни «Диференціальні рівняння» для підготовки
студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр», а також може бути використаний
студентами інших напрямів підготовки при вивченні курсу вищої математики.
У другій частині посібника розглянуто навчальний матеріал для залікового
кредиту 2 «Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи
диференціальних рівнянь», що складається з трьох змістових модулів:
«Диференціальні рівняння вищих порядків», «Лінійні диференціальні рівняння
вищих порядків» та «Системи диференціальних рівнянь».
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