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Опис дисципліни 

Даний курс знайомить із основними поняттями теорії систем диференціальних рівнянь, 

стійкості, математичної фізики та функціонального аналізу і використанням цих понять для 

розв’язання конкретних задач, зокрема, поняття систем диференціальних рівнянь та їх 

розв’язування, стійкості; основні задачі математичної фізики, методи характеристик, Фур’є 

та інтегральних перетворень; основи теорії міри множин, вимірних функцій та інтеграла 

Лебега, основні класи просторів (метричні, лінійні нормовані, банахові, гільбертові), основні 

поняття про лінійні оператори, лінійні функціонали, цілком неперервні оператори, 

застосування лінійних операторів до інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольтерра. 

Головним завданням дисципліни “Спеціальні розділи математики” є вивчення загальних 

закономірностей та зв’язку між різними величинами і їх застосування в конкретних 

дослідженнях. 
 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 /2 1. Функції комплексної 

змінної  

Знати термінологію, володіти теоретичними 

основами та уміти практично розв’язувати задачі, 

володіти навиками знаходження похідних від 

аналітичних функцій комплексної змінної, 

інтегрування функцій комплексної змінної. 

Завдання 

тести 

6 / 4 2. Степеневі ряди. Ряди 

Тейлора і Лорана. Лишки та їх 

застосування  

Знати і володіти навиками розвинення аналітичних 

функцій в ряди Тейлора і Лорана, знаходження 

лишків та їх застосування при обчисленні 

інтегралів. 

Тести, 

завдання 

6 / 2 3. Перетворення Лапласа 

та його застосування 

Вміти і володіти навиками встановлення 

оригіналів функцій за зображенням за допомогою 

перетворення Лапласа, розв’язування лінійних 

диференціальних рівнянь і систем із сталими 

коефіцієнтами за допомогою перетворення 

Лапласа. 

Тести, 

завдання 

КР 

4 / 6 4. Основні задачі 

математичної фізики  

Знати термінологію, володіти теоретичними 

основами та уміти практично розв’язувати 

основні задачі. 

Тести, 

завдання  
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6 / 4 5. Методи розв’язування 

задач математичної фізики 

володіти навиками розв’язування основних задачі 

математичної фізики методами характеристик, 

Фур’є та інтегральних перетворень. 

Тести, 

завдання 

КР 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 

більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види 

оцінювання 

% від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-2) 
Письмова робота = 100 балів 

20 

Модуль 2 (теми 3-5) 
Індивідуальна письмова робота (ректорська контрольна 

робота)/тестування = 100 балів 

20 

КПІЗ 
Написання КПІЗ – 60 балів 
Захист комплексного індивідуального завдання –40 балів 

20 

Екзамен (теми 1-5) – індивідуальна письмова робота 

(тестування) 
40 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
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1. Анотація до курсу. 

Даний курс знайомить із основними поняттями теорії систем диференціальних рівнянь, 

стійкості, математичної фізики та функціонального аналізу і використанням цих понять для 

розв’язання конкретних задач, зокрема, поняття систем диференціальних рівнянь та їх 

розв’язування, стійкості; основні задачі математичної фізики, методи характеристик, Фур’є 

та інтегральних перетворень; основи теорії міри множин, вимірних функцій та інтеграла 

Лебега, основні класи просторів (метричні, лінійні нормовані, банахові, гільбертові), основні 

поняття про лінійні оператори, лінійні функціонали, цілком неперервні оператори, 

застосування лінійних операторів до інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольтерра. 

Головним завданням дисципліни “Спеціальні розділи математики” є вивчення загальних 

закономірностей та зв’язку між різними величинами і їх застосування в конкретних 

дослідженнях. 

 

2. Пререквізити. 

Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: базові знання та вміння із 

курсу вищої математики та спецкурсу з математики. 

Постреквізити. 

Курс передбачає формування належної математичної підготовки для спеціальних 

дисциплін, які суттєво використовують сучасні математичні методи. 

 

3. Мета та цілі курсу. 

Метою курсу «Спеціальні розділи математики» є розвиток логічного і алгоритмічного 

мислення, одержання студентами теоретичних знань і практичних навиків з оволодіння та 

використання основними методами дослідження і розв’язування математичних задач, а також 

формування належної математичної підготовки спеціальних дисциплін, які суттєво 

використовують сучасні математичні методи. 

Програма та тематичний план направлені на глибоке та ґрунтовне вивчення основ теорії 

систем диференціальних рівнянь, функціонального аналізу та математичної фізики. Ця 

дисципліна відноситься до загальноосвітніх фундаментальних дисциплін, які формують 

світогляд майбутніх фахівців з інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи над 

вивченням математичної літератури, активної роботи на лекціях і практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Результати навчання. 

В результаті вивчення дисципліни “Спеціальні розділи математики” студент повинен 

вміти: 

– розв’язувати системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами, 

досліджувати на стійкість; розв’язувати основні задачі математичної фізики методами 

характеристик, Фур’є та інтегральних перетворень; класифікувати множини, знаходити міри 
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множин, обчислювати інтеграл Лебега, класифікувати та досліджувати простори, 

застосовувати теорію операторів до розв’язування алгебраїчних та інтегральних рівнянь; 

– застосовувати математичний апарат для опанування теоретичних положень та 

розв’язування теоретичних та практичних задач; 

– демонструвати навики самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

 

5. Перелік тем. 

Тема 1. Системи диференціальних рівнянь. 

Тема 2. Теорія стійкості. 

Тема 3. Основні задачі математичної фізики. 

Тема 4. Методи розв’язування задач математичної фізики. 

Тема 5. Основні класи множин. Функції множин. Міри та їх продовження. Вимірні 

функції. Інтеграл Лебега та його властивості. 

Тема 6. Метричні простори. Нормовані та банахові простори. Гільбертові простори. 

Тема 7. Лінійні неперервні функціонали та оператори. 

 

6. Рекомендовані джерела інформації. 

25. Березанский Ю.М., Ус Г.,Ф., Шефтель З.Г. Функциональный анализ. К.: Вища школа, 

1990. – 600 с. 

26. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. 

– М.: Наука, 1985. – 310 с. 

27. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. – 

М.: ГИТТЛ, 1956. – 683 с. 

28. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник / В.П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав 

та ін.; за ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. — К.: А.С.К., 2003. — 480 с. 

29. Вірченко Н.О. Основні методи розв’язання задач математичної фізики: Навчальний 

посібник. – К.: КПІ, 1997. – 370 с. 

30. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976. – 927 с. 

31. Владимиров В.С., Михайлов В.П. и др.. Сборник задач по уравнениям математической 

физики. – М.: Наука, 1974. – 272 с. 

32. Диференціальні рівняння математичної фізики: Навчальний посібник // В.П. Лавренчук, 

С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан. – 3-є вид., випр. і доповн. – Чернівці: Рута, 2008. – 

192 с. 

33. Дороговцев А.Я. Элементы общей теории меры и интеграла. К.: Вища школа, 1989. – 152 

с. 

34. Дубовик В.П. Вища математика: Навч. посібник / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. — К.: А.С.К., 

2001. — 648 с. 

35. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов / Г.С. Бараненков, Б.П. 

Демидович, В.А. Ефименко и др.; под ред. Б.П. Демидовича. — Изд. 7-е, стереотипное. — М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. — 472 с. 

36. Запорожец Г.И. Руководство к решению   задач   по   математическому   анализу   / Г.И. 

Запорожец. — Изд. 4-е. — М.: Высшая школа, 1966. — 460 с. 

37. Колмогоров А.М., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – 

М.:Наука, 1976. – 544 с. 

38. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учеб. пособие для втузов / 

М.Л. Краснов. — М.: Высшая школа, 1983. — 128 с. 

39. Краснов М.Л. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям / М.Л. 

Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — М.: Высшая школа, 

1978. — 288 с. 
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40. Краснов М.Л. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория 

устойчивости: Учеб. пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981 — 304 с. 

41. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Краткий курс функционального анализа. – М.: Высшая 

школа, 1982. – 272 с. 

42. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики: Навч. посібник. – К: 

Либідь, 2001. – 336 с. 

43. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. – 

М.: Наука, 1964. – 208 с. 

44. Смирнов М.М. Задачи по уравнениям математической физики. – М.: Наука, 1975. – 128 с. 

45. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966. – 724 

с. 

46. Триногин В.А. Функциональный анализ. – М.: Наука, 1980. – 496 с. 

47. Триногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу. – М.: Наука, 1984. – 256 с. 

48. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / А.Ф. Филиппов. — 

Изд. 5-е, испр. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. — 128 с. 

 

7. Навчальні ресурси. 

 

№ Найменування 

1. Електронний варіант лекцій 

2. Комплексне практичне індивідуальне завдання для самостійного виконання 
(електронний варіант) 

 

–; 

–; 

–. 

Зміст вміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – освоєння суті та 

вироблення навиків використання основних методів теорії функції комплексної змінної та 

операційного числення, методів розв’язування задач математичної фізики. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

Базові знання та вміння із лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу. 

2.5. Результати навчання 

В результаті вивчення курсу „Спеціальні розділи математики” студенти повинні вміти 

виконувати дії над комплексними числами, диференціювати та інтегрувати функції комплексної 

змінної, будувати розвинення в ряди Тейлора і Лорана, використовувати лишки при обчисленні 

інтегралів функції комплексної змінної; відновлювати оригінал функції за зображенням за 

допомогою перетворення Лапласа і навпаки, розв’язувати лінійні диференціальні рівняння і 

системи із сталими коефіцієнтами за допомогою перетворення Лапласа; розв’язувати основні 

задачі математичної фізики методами характеристик, Фур’є та інтегральних перетворень. 

 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Заліковий модуль 1 
Модуль 1 (теми 1-2) – захист індивідуальних завдань, усне 
(письмове) опитування 
Модуль 2 (теми 3-4) – захист індивідуальних завдань, усне 
(письмове) опитування 

20 
10 
10 

Заліковий модуль 2  
Індивідуальна письмова робота (ректорська контрольна 

20 
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робота)/тестування 

Заліковий модуль 3  
Захист комплексного індивідуального завдання, усне (письмове) 
опитування 

20 

Заліковий модуль 4  
Екзамен (теми 1-7) – індивідуальна письмова робота (тестування) 

40 

 


