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Кърджали – 2014 г. // сп. „Математика и информатика”, 1-2015. 

 Николаев, Р. – Обобщения за някои класове неопределени интеграли, 
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математическо образование”.София, 2011. 
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международна научна конференция посветена на 65-годишнината от 
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изчисления в условия на конкуренция. // „Украйна – Болгария – 

Европейский союз: современное состояние и перспективы“. Сборник 
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