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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

„СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ” 

 

1. Опис дисципліни „Спеціалні розділи математики” 

 

Дисципліна – Спеціальні розділи 

математики 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 4 Галузь знань 

12 „Інформаційні технології” 
Статус дисципліни 

обов’язкова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових модулів – 4 Спеціальність 

124 „Системний аналіз” 

Рік підготовки: 

Денна – 2 

Заочна – 2 

Семестр: 

Денна – 3 

Заочна – 3,4 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 4 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 14 год. 

Заочна – 2 год. 

Загальна кількість годин: 

Денна форма навчання – 120  

Заочна – 120 

 Самостійна робота: 

Денна – 75 год., 

з них 4 год. тренінг; 

Заочна – 114 год., 

Індивідуальна робота 

Денна – 3 год. 

Тижневих годин: 

Денна форма навчання 

3 семестр – 6 год., 

з них аудиторних – 3 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

2. Мета і завдання дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета викладання дисципліни „Спеціальні розділи математики” полягає у розвитку логічного 

та алгоритмічного мислення, в одержанні студентами теоретичних знань і практичних навиків з 

оволодіння та використання основними методами дослідження і розв’язування математичних 

задач, а також у формуванні базової математичної підготовки для відповідних спеціальних 

дисциплін. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

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

поняття теорії функції комплексної змінної; розвинення аналітичних функцій в ряди Тейлора і 

Лорана, поняття лишків їх застосування при обчисленні інтегралів; поняття перетворення Лапласа 

та його властивості; основні задачі математичної фізики, методи характеристик, Фур’є та 

інтегральних перетворень. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними питаннями 

курсу „Спеціальні розділи математики”. Завдання проведення лекцій полягає у викладенні 

студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань курсу „Спеціальні 
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розділи математики”; сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу 

„Спеціальні розділи математики”. 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні 

навички використання теоретичного матеріалу. Завдання проведення практичних занять у 

глибшому засвоєнні та закріпленні теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни „Спеціальні розділи математики”: 

– володіння навиками знаходження похідних від аналітичних функцій комплексної змінної, 

інтегрування функцій комплексної змінної, розвинення аналітичних функцій в ряди Тейлора і 

Лорана, знаходження лишків та їх застосування при обчисленні інтегралів; 

– володіння навиками встановлення оригіналів функцій за зображенням за допомогою 

перетворення Лапласа, розв’язування лінійних диференціальних рівнянь і систем із сталими 

коефіцієнтами за допомогою перетворення Лапласа; 

– володіння навиками розв’язування основних задачі математичної фізики методами 

характеристик, Фур’є та інтегральних перетворень. 

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 вищої математики (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. 

 

3. Зміст дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

Змістовий модуль 1. Елементи теорії функції комплексної змінної. Операційне 

числення. 

Тема 1. Функції комплексної змінної. 

Комплексні числа. Операції над комплексними числами. Алгебраїчна, тригонометрична та 

показникові форми їх запису. Корені із комплексних чисел. Топологія комплексної площини. 

Стереографічна проекція. Комплекні функції дійсної змінної. Числові послідовності, ряди, криві. 

Поняття функції комплексної змінної. Неперервність. Основні елементарні функції комплексної 

змінної. Багатозначні функції та їх вітки. Диференційованість. Умови Коші-Рімана. Аналітичні та 

гармонійні функції. Геометричний зміст модуля та аргумента похідної. Інтегрування функцій 

комплексної змінної. Теорема Коші. Невизначений інтеграл. Інтегральна формула Коші. Теорема 

Ліувіля. 

Література: 4, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 34. 

Тема 2. Степеневі ряди. Ряди Тейлора і Лорана. Лишки та їх застосування. 

Степеневі ряди. Ряд Тейлора. Ряд Лорана. Розклад функції в ряд Лорана. Нулі функції. 

Класифікація ізольованих особливих точок. Теорема Сохоцького. Лишки функції та їх обчислення. 

Теорема Коші. Застосування лишків до обчислення інтегралів. Лема Жордана та її модифікації. 

Література: 4, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 34. 

Тема 3. Перетворення Лапласа та його застосування. 

Перетворення Лапласа та його властивості. Диференціювання зображень. Зображення 

похідних від функцій. Теорема про згортку. Зображення інтегралу від функції. Інтегрування 

зображення. Відшукання оригіналу за зображенням. Зображення деяких елементарних функцій. 
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Застосування перетворення Лапласа до розв’язування лінійних диференціальних рівнянь і систем 

зі сталими коефіцієнтами, інтегральних рівнянь. 

Література: 4, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 34. 

 

Змістовий модуль 2. Елементи математичної фізики. 

Тема 4. Основні задачі математичної фізики. 

Поняття диференціального рівняння з частинними похідними. Розв’язування найпростіших 

диференціальних рівнянь з частинними похідними. Постановка основних задач математичної 

фізики. Типи диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку. Зведення 

диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку до канонічного вигляду. 

Література: 9, 11, 12, 13, 16, 23, 26, 27, 31, 33. 

Тема 5. Методи розв'язування задач математичної фізики. 

Розв’язування задач для одновимірного хвильового рівняння методом характеристик. Формула 

Даламбера. Задача Коші та крайова задача для рівняння коливань. Розв’язування крайових задач 

для рівняня коливань струн методом Фур’є (методом відокремлення змінних). Крайова задача для 

рівняння теплопровідності, її розв’язування методом Фур’є. Задача Коші для рівняння 

теплопровідності та її розв’язування методом інтеграла Фур’є. Крайова задача для рівнянь Лапласа 

та Пуассона та розв’язування їх методом Фур’є. Потенціали об’єму, простого та подвійного шару. 

Зведення крайових задач для рівняння Лапласа до інтегральних рівнянь. 

Література: 9, 11, 12, 13, 16, 23, 26, 27, 31, 33. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

СА 

Змістовий модуль 1. Елементи теорії функції комплексної змінної. Операційне числення 

Тема 1. Функції комплексної 

змінної 

6 2 10 0,5 – 

Тема 2. Степеневі ряди. Ряди 

Тейлора і Лорана. Лишки та їх 

застосування 

6 4 10 0,5 – 

Тема 3. Перетворення Лапласа 

та його застосування 

6 2 11 0,5 – 

Модульна самостійна робота – – – – 2 

Змістовий модуль 2. Елементи математичної фізики 

Тема 4. Основні задачі 

математичної фізики 

4 2 20 0,5 – 

Тема 5. Методи розв’язування 

задач математичної фізики 

6 4 20 1 – 

Ректорська контрольна робота – – – – 2 

Тренінг – – 4 – – 

КПІЗ – – – – 2 

Разом 28 14 71 3  

 

заочна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

Контрольні 

заходи 
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СА робота 

Змістовий модуль 1. Елементи теорії функції комплексної змінної. Операційне числення 

Тема 1. Функції комплексної 

змінної 

0,5 0,25 16   

Тема 2. Степеневі ряди. Ряди 

Тейлора і Лорана. Лишки та їх 

застосування 

0,5 0,25 18   

Тема 3. Перетворення Лапласа 

та його застосування 

1 0,5 20   

Змістовий модуль 2. Елементи математичної фізики 

Тема 4. Основні задачі 

математичної фізики 

1 0, 5 30   

Тема 5. Методи розв’язування 

задач математичної фізики 

1 0,5 30   

Разом 4 2 114   

 

5. Тематика практичних занять. 

денна форма навчання 

Практичне заняття 1. 

Тема: Комплексні числа та дії над ними. Функції комплексної змінної – 2 год. 

Мета: Навчитися виконувати дії над комплексними числами, знаходити дійсні та уявні 

частини функції комплексної змінної, виражати їх через тригонометричні та гіперболічні 

функції дійсного аргументу. 

Питання для обговорення: 

1. Різні форми комплексного числа. 

2. Модуль і головне значення комплексного числа. 

3. Дії над комплексними числами. 

4. Знаходження дійсної та уявної частини функції комплексної змінної. 

5. Знаходження модуля та головного значення аргументу. 

6. Вираження через тригонометричні та гіперболічні функції дійсного аргументу дійсних та 

уявних частин функції комплексної змінної. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Аналітичні функції. Інтегрування функцій комплексної змінної. 

Мета: Навчитися знаходити дійсну (уявну) частину аналітичної функції комплексної змінної 

та її інтегрувати. 

Питання для обговорення: 

1. Умови аналітичності функцій комплексної змінної. 

2. Знаходження дійсної (уявної) частини аналітичної функції за відомою її уявною(дійсною) 

частиною. 

3. Крива є відрізком. Інтегрування за допомогою криволінійних інтегралів другого роду. 

4. Крива є відрізком. Формула Ньютона-Лейбніца. 

5. Застосування теореми Коші до інтегрування функцій комплексної змінної. 

6. Застосування інтегральної формули Коші. 

7. Випадок багатозв’язної області. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Числові і функціональні ряди з комплексними членами. Ряди Тейлора – 2 год. 

Мета: Навчитися досліджувати на збіжність числові, функціональні та степеневі ряди з 
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комплексними членами. 

Питання для обговорення: 

1. Ряди з комплексними членами. 

2. Функціональні ряди з комплексними членами. 

3. Степеневі ряди з комплексними членами. Ряди Тейлора. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Ряди Лорана –1 год. 

Мета: Навчитися розвивати функції комплексної змінної в ряд Лорана та знаходити і 

визначати характер особливих точок функції комплексної змінної. 

Питання для обговорення: 

1. Розклад функції в ряд Лорана в околі точки 0zz  . 

2. Розклад функції в ряд Лорана в околі точки z . 

3. Знаходження особливих точок функції та визначення їх характеру. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Лишки функції та їх обчислення. Застосування 

лишків до обчислення інтегралів – 1 год. 

Мета: Навчитися знаходити лишки функції комплексної змінної та обчислювати інтеграли 

за допомогою лишків. 

Питання для обговорення: 

1. Знаходження лишків функції у скінченних особливих точках. 

2. Знаходження лишків функції у нескінченно віддалених точках. 

3. Обчислення контурних інтегралів за допомогою лишків. 

4. Обчислення визначених інтегралів за допомогою лишків. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: Перетворення Лапласа. Застосування перетворення Лапласа – 1 год. 

Мета: Навчитися записувати зображення і оригінали для заданих функцій, застосовувати 

властивості перетворення Лапласа. 

Питання для обговорення: 

1. Інтегральне перетворення Лапласа. 

2. Основні оригінали та зображення. 

3. Теореми згортки та запізнювання. 

4. Диференціювання оригінала. 

5. Знаходження зображень оригіналів і оригіналів за їх зображеннями. 

6. Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь з початковими умовами. 

7. Розв’язування системи диференціальних рівнянь з початковими умовами. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Модульна робота № 1 (модульна самостійна робота). – 1 год. 

 

Практичне заняття 5. 

Тема: Виведення основних рівнянь математичної фізики та 

постановка задач для них – 2 год. 

Мета: Навчитися виводити основні рівняння математичної фізики та вміти робити 

постановку задач для них. 

Питання для обговорення: 

1. Задача про коливання струни. Постановка крайових задач для рівняння коливань струни. 

2. Задача про коливання стержня. Постановка крайових задач для рівняння коливання стержня. 
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3. Задача про коливання мембрани. Крайові умови для рівняння коливань мембрани. 

4. Задача про поширення тепла. Крайові умови для рівняння теплопровідності. 

5. Задача про дифузію. Крайові умови для рівняння дифузії. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Зведення диференціальних рівнянь з частинними 

похідними до канонічного вигляду  

Мета: Навчитися зводити диференціальні рівняння з частинними похідними до канонічного 

вигляду. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення типу рівняння з частинними похідними. 

2. Рівняння гіперболічного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

3. Рівняння параболічного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

4. Рівняння еліптичного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Зведення до канонічного вигляду диференціальних рівнянь з частинними похідними 

другого порядку з двома незалежними змінними 

Мета: Навчитися зводити до канонічного вигляду диференціальних рівнянь з частинними 

похідними другого порядку з двома незалежними змінними. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення типу диференціального рівняння другого порядку з двома незалежними змінними. 

2. Зведення до канонічного вигляду рівнянь гіперболічного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

3. Зведення до канонічного вигляду рівнянь параболічного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

4. Зведення до канонічного вигляду рівнянь еліптичного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Практичне заняття 6. 

Тема: Розв’язування задач для гіперболічних рівнянь методом характеристик – 2 год. 

Мета: Навчитися розв’язувати задачі Коші для гіперболічних рівнянь методом 

характеристик. 

Питання для обговорення: 

1. Суть методу характеристик. 

2. Формула Даламбера. 

3. Розв’язування класичної задачі Коші. 

4. Розв’язування крайової задачі. 

5. Розв’язування загальної задачі Коші методом характеристик. 

6. Розв’язування задачі Гурса методом характеристик. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Метод відокремлення змінних (Фур’є) для гіперболічних рівнянь 

Мета: Навчитися застосовувати метод Фур’є для гіперболічних рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Загальна схема методу відокремлення змінних. 

2. Випадок однорідних рівнянь з нульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

3. Випадок неоднорідних рівнянь з нульовими крайовими та нульовими початковими умовами. 

4. Випадок неоднорідних рівнянь з нульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

5. Випадок однорідних рівнянь з ненульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

6. Випадок неоднорідних рівнянь з ненульовими крайовими та ненульовими початковими 

умовами. 
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Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Метод Фур’є для параболічних та еліптичних рівнянь 

Мета: Навчитися застосовувати метод Фур’є для параболічних та еліптичних рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Задача Коші для параболічного рівняння. 

2. Крайова задача задача для параболічного рівняння. 

3. Крайова задача для рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку прямокутника. Крайова задача для 

рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку круга, сектора. 

4. Крайова задача для рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку кільця, смуги. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Практичне заняття 7. 

Тема: Розв’язування крайових задач для еліптичних рівнянь методом 

функції Гріна та методом потенціалів – 2 год. 

Мета: Навчитися застосовувати метод функції Гріна та метод потенціалів для еліптичних 

рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Побудова функції Гріна. 

2. Розв’язування першої крайової задачі. 

3. Розв’язування другої крайової задачі. 

4. Розв’язування третьої крайової задачі. 

5. Потенціал об’єму, потенціал простого шару, потенціал подвійного шару. 

6. Зведення крайових задач для рівнянь еліптичного типу до інтегральних рівнянь. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Методи розв’язування крайових задач методом інтегральних перетворень 

Мета: Навчитися застосовувати метод інтегральних перетворень, метод скінченних різниць 

та метод сіток для розв’язування крайових задач. 

Питання для обговорення: 

1. Метод інтегральних перетворень за допомогою перетворення Фур’є. 

2. Метод інтегральних перетворень за допомогою перетворення Лапласа. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Модульна робота № 2 (ректорська контрольна робота). – 1 год. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Індивідуальне завдання з дисципліни „Спеціальні розділи математики” виконується 

самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни „Спеціальні розділи 

математики”. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навиками застосування елементів теорії 

функцій комплексної змінної, операційного числення та математичної фізики при розв’язуванні 

задач. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. Кожен з пунктів КПІЗ 

оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня 

арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з одним із обов'язкових складових модулів 

відповідних залікових кредитів із спеціальних розділів математики. 

 

заочна форма навчання 

Практичне заняття 1 – 1 год. 

Тема: Комплексні числа та дії над ними. Функції комплексної змінної. 

Мета: Навчитися виконувати дії над комплексними числами, знаходити дійсні та уявні 

частини функції комплексної змінної, виражати їх через тригонометричні та гіперболічні 

функції дійсного аргументу. 

Питання для обговорення: 
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1. Різні форми комплексного числа. 

2. Модуль і головне значення комплексного числа. 

3. Дії над комплексними числами. 

4. Знаходження дійсної та уявної частини функції комплексної змінної. 

5. Знаходження модуля та головного значення аргументу. 

6. Вираження через тригонометричні та гіперболічні функції дійсного аргументу дійсних та 

уявних частин функції комплексної змінної. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Аналітичні функції. Інтегрування функцій комплексної змінної. 

Мета: Навчитися знаходити дійсну (уявну) частину аналітичної функції комплексної змінної 

та її інтегрувати. 

Питання для обговорення: 

1. Умови аналітичності функцій комплексної змінної. 

2. Знаходження дійсної (уявної) частини аналітичної функції за відомою її уявною(дійсною) 

частиною. 

3. Крива є відрізком. Інтегрування за допомогою криволінійних інтегралів другого роду. 

4. Крива є відрізком. Формула Ньютона-Лейбніца. 

5. Застосування теореми Коші до інтегрування функцій комплексної змінної. 

6. Застосування інтегральної формули Коші. 

7. Випадок багатозв’язної області. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Числові і функціональні ряди з комплексними членами. Ряди Тейлора. 

Мета: Навчитися досліджувати на збіжність числові, функціональні та степеневі ряди з 

комплексними членами. 

Питання для обговорення: 

1. Ряди з комплексними членами. 

2. Функціональні ряди з комплексними членами. 

3. Степеневі ряди з комплексними членами. Ряди Тейлора. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Ряди Лорана. 

Мета: Навчитися розвивати функції комплексної змінної в ряд Лорана та знаходити і 

визначати характер особливих точок функції комплексної змінної. 

Питання для обговорення: 

1. Розклад функції в ряд Лорана в околі точки 0zz  . 

2. Розклад функції в ряд Лорана в околі точки z . 

3. Знаходження особливих точок функції та визначення їх характеру. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Тема: Лишки функції та їх обчислення. Застосування 

лишків до обчислення інтегралів. 

Мета: Навчитися знаходити лишки функції комплексної змінної та обчислювати інтеграли 

за допомогою лишків. 

Питання для обговорення: 

1. Знаходження лишків функції у скінченних особливих точках. 

2. Знаходження лишків функції у нескінченно віддалених точках. 

3. Обчислення контурних інтегралів за допомогою лишків. 

4. Обчислення визначених інтегралів за допомогою лишків. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 
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Тема: Перетворення Лапласа. Застосування перетворення Лапласа. 

Мета: Навчитися записувати зображення і оригінали для заданих функцій, застосовувати 

властивості перетворення Лапласа. 

Питання для обговорення: 

1. Інтегральне перетворення Лапласа. 

2. Основні оригінали та зображення. 

3. Теореми згортки та запізнювання. 

4. Диференціювання оригінала. 

5. Знаходження зображень оригіналів і оригіналів за їх зображеннями. 

6. Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь з початковими умовами. 

7. Розв’язування системи диференціальних рівнянь з початковими умовами. 

Література: 3, 6, 7, 19, 28. 

 

Практичне заняття 1 – 1 год. 

Тема: Виведення основних рівнянь математичної фізики та 

постановка задач для них 

Мета: Навчитися виводити основні рівняння математичної фізики та вміти робити 

постановку задач для них. 

Питання для обговорення: 

1. Задача про коливання струни. Постановка крайових задач для рівняння коливань струни. 

2. Задача про коливання стержня. Постановка крайових задач для рівняння коливання стержня. 

3. Задача про коливання мембрани. Крайові умови для рівняння коливань мембрани. 

4. Задача про поширення тепла. Крайові умови для рівняння теплопровідності. 

5. Задача про дифузію. Крайові умови для рівняння дифузії. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Зведення диференціальних рівнянь з частинними 

похідними до канонічного вигляду  

Мета: Навчитися зводити диференціальні рівняння з частинними похідними до канонічного 

вигляду. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення типу рівняння з частинними похідними. 

2. Рівняння гіперболічного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

3. Рівняння параболічного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

4. Рівняння еліптичного типу та їх зведення до канонічного вигляду. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Зведення до канонічного вигляду диференціальних рівнянь з частинними похідними 

другого порядку з двома незалежними змінними 

Мета: Навчитися зводити до канонічного вигляду диференціальних рівнянь з частинними 

похідними другого порядку з двома незалежними змінними. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення типу диференціального рівняння другого порядку з двома незалежними змінними. 

2. Зведення до канонічного вигляду рівнянь гіперболічного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

3. Зведення до канонічного вигляду рівнянь параболічного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

4. Зведення до канонічного вигляду рівнянь еліптичного типу за допомогою рівняння 

характеристик. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Розв’язування задач для гіперболічних рівнянь методом характеристик. 

Мета: Навчитися розв’язувати задачі Коші для гіперболічних рівнянь методом 
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характеристик. 

Питання для обговорення: 

1. Суть методу характеристик. 

2. Формула Даламбера. 

3. Розв’язування класичної задачі Коші. 

4. Розв’язування крайової задачі. 

5. Розв’язування загальної задачі Коші методом характеристик. 

6. Розв’язування задачі Гурса методом характеристик. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Метод відокремлення змінних (Фур’є) для гіперболічних рівнянь 

Мета: Навчитися застосовувати метод Фур’є для гіперболічних рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Загальна схема методу відокремлення змінних. 

2. Випадок однорідних рівнянь з нульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

3. Випадок неоднорідних рівнянь з нульовими крайовими та нульовими початковими умовами. 

4. Випадок неоднорідних рівнянь з нульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

5. Випадок однорідних рівнянь з ненульовими крайовими та ненульовими початковими умовами. 

6. Випадок неоднорідних рівнянь з ненульовими крайовими та ненульовими початковими 

умовами. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Метод Фур’є для параболічних та еліптичних рівнянь 

Мета: Навчитися застосовувати метод Фур’є для параболічних та еліптичних рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Задача Коші для параболічного рівняння. 

2. Крайова задача задача для параболічного рівняння. 

3. Крайова задача для рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку прямокутника. Крайова задача для 

рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку круга, сектора. 

4. Крайова задача для рівнянь Лапласа і Пуассона у випадку кільця, смуги. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Розв’язування крайових задач для еліптичних рівнянь методом 

функції Гріна та методом потенціалів. 

Мета: Навчитися застосовувати метод функції Гріна та метод потенціалів для еліптичних 

рівнянь. 

Питання для обговорення: 

1. Побудова функції Гріна. 

2. Розв’язування першої крайової задачі. 

3. Розв’язування другої крайової задачі. 

4. Розв’язування третьої крайової задачі. 

5. Потенціал об’єму, потенціал простого шару, потенціал подвійного шару. 

6. Зведення крайових задач для рівнянь еліптичного типу до інтегральних рівнянь. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 

 

Тема: Методи розв’язування крайових задач методом інтегральних перетворень 

Мета: Навчитися застосовувати метод інтегральних перетворень, метод скінченних різниць 

та метод сіток для розв’язування крайових задач. 

Питання для обговорення: 

1. Метод інтегральних перетворень за допомогою перетворення Фур’є. 

2. Метод інтегральних перетворень за допомогою перетворення Лапласа. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 27, 32. 
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6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Індивідуальне завдання з дисципліни „Спеціальні розділи математики” виконується 

самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни „Спеціальні розділи 

математики”. Метою виконання КПІЗ є оволодіння навиками застосування елементів теорії 

функцій комплексної змінної, операційного числення та математичної фізики при розв’язуванні 

задач. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. Кожен з пунктів КПІЗ 

оцінюється за 100-бальною шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня 

арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з одним із обов'язкових складових модулів 

відповідних залікових кредитів із спеціальних розділів математики. 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Тематика Кількість 

годин 

  ДФН ЗФН 

1. Комплексні числа та дії над ними. Многочлени та алгебраїчні 

рівняння 

1 3 

2. Границя послідовності комплексних чисел 2 3 

3. Криві на комплексній площині. Поняття функції комплексної змінної 2 3 

4. Основні елементарні функції комплексної змінної. Границя і 

неперервність функції комплексної змінної 

2 4 

5. Поняття аналітичної функції та обчислення її похідної, її властивості 3 5 

6. Інтегрування функцій комплексної змінної 3 5 

7. Ряди з комплексними числами 2 4 

8. Розклад функції в ряд Тейлора 2 3 

9. Розклад функції в ряд Лорана 3 4 

10. Нулі функції. Класифікація ізольованої особливої точки. 2 3 

11. Лишки функції та їх обчислення 2 4 

12. Застосування лишків до обчислення інтегралів. Теорема Коші 4 5 

13. Перетворення Лапласа та його властивості. Знаходження оригінала за 

його зображенням 

5 8 

14. Застосування перетворення Лапласа для розв’язування лінійних 

диференціальних рівнянь і систем рівнянь зі сталими коефіцієнтами, 

інтегральних рівнянь 

6 10 

15. Виведення основних рівнянь математичної фізики та постановка 

задач для них 

4 6 

16. Зведення диференціальних рівнянь з частинними похідними до 

канонічного вигляду 

4 7 

17. Зведення до канонічного вигляду диференціальних рівнянь з 

частинними похідними другого порядку з двома незалежними 

змінними 

5 8 

18. Розв’язування задач для гіперболічних рівнянь методом 

характеристик 

4 4 

19. Метод відокремлення змінних (Фур’є) для гіперболічних рівнянь 3 5 

20. Метод Фур’є для параболічних та еліптичних рівнянь 3 5 

21. Розв’язування крайових задач для еліптичних рівнянь методом 

функції Гріна та методом потенціалів 

4 6 

22. Методи розв’язування крайових задач методом інтегральних 

перетворень 

5 5 

 Тренінг 4 4 

Разом  75 114 
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8. Тренінг з дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

Тематика: Комплексне використання елементів теорії функції комплексної змінної, операційного 

числення та елементів математичної фізики. 

Порядок проведення: 

1. Похідна та аналітичність функції. Умови Коші-Рімана. 

2. Інтегрування функцій комплексної змінної. 

3. Дослідження числових та функціональних рядів на збіжність. 

4. Розвинення функцій комплексної змінної в ряд Тейлора і Лорана. 

5. Обчислення лишків та застосування їх до обчислення контурних та визначених інтегралів. 

6. Застосування перетворення Лапласа до розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем. 

7 Зведення диференціальних рівнянь з частинними похідними до канонічного вигляду. 

8 Розв’язування задач для гіперболічних рівнянь методом характеристик та методом Фур’є. 

9. Розв’язування крайових задач для еліптичних рівнянь методом функції Гріна та методом 

потенціалів. 

10. Методи розв’язування крайових задач методом інтегральних перетворень. 

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 32. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
В процесі вивчення дисципліни „Спеціальні розділи математики” використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

- поточне тестування та опитування; 

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання КПІЗ; 

- письмовий екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни „Спеціальні розділи математики” 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

             % 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(РКР) 

Заліковий модуль 3 

(КПІЗ) 

Екзамен 

(за окремим 

розкладом) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Тиждень (9) Тиждень (14) згідно наказу № 275 від 

25 червня 2021 року 

  

 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (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) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна „Спеціальні розділи математики” 
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№ Найменування  Номер теми  

1. Електронний варіант лекцій  1-10 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний 

варіант) 

1-10 

3 Конференції (ZOOM, Google Meet) для проведення занять 1-10 

4 Робота у програмі Moodle 1-10 

 

Перелік методичних вказівок та матеріалів 

 

№ Найменування Кількість 

примірників 

1. Буяк Л. М., Возняк О. Г., Добровольська Н. С. Методичні вказівки до 

самостійної роботи студентів з розділу “Елементи теорії функцій 

комплексної змінної. Операційне числення” курсу “Математичний 

аналіз”. Тернопіль, 2004. – 88с. 

100 

2. Боднар Д. І., Возняк О. Г. Елементи теорії функцій комплексної 

змінної та операційного числення. Навчально-методичний посібник. 

Тернопіль: “СМП ТАЙП”, 2012. – 112 с. 

100 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. – М.: Наука, 1974. – 

431с. 

2. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. – М.: 

Наука, 1985. – 310 с. 

3. Боднар Д. І., Возняк О. Г. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційного 

числення. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: “СМП ТАЙП”, 2012. – 112 с. 

4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Кратные 

интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного: Учебник для вузов. – 2-е изд.; перераб. и 

дополн. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 464 с. 

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

ГИТТЛ, 1956. – 683 с. 

6. Буяк Л. М., Возняк О. Г., Добровольська Н. С. Методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів з розділу “Елементи теорії функцій комплексної змінної. Операційне числення” курсу 

“Математичний аналіз”. Тернопіль, 2004. – 88 с. 

7. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Навч. посібник: У двох книгах. Книга 

2. / І.П. Васильченко, В.Я. Данилов, А.І. Лобанов, Є.Ю. Таран. – 2-е вид., зі змінами. – Київ: 

Либідь, 1994. – 280 с. 

8. Вірченко Н.О. Основні методи розв’язання задач математичної фізики: Навчальний посібник. – 

К.: КПІ, 1997. – 370 с. 

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

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

– М.: Наука, 1974. – 272 с. 

11. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений с частными производными. – К.: Вища школа, 

1985. – 311 с. 

12. 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. 

13. Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних: Курс лекцій. – Львів: Тріада плюс, 

2004. – 178 с. 

14. Комеч А.И. Практическое решение уравнений математической физики: Учеб.-метод. пособие. 

– М.: МГУ, 1986. – 160 с. 
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15. Комплексний аналіз / А.А. Гольдберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків. – 

Львів: Афіша, 2002. – 208 с. 

16. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных 

математической физики. – М.: Высшая школа, 1970. – 710 с. 

17. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. 

Операционное исчисление. Теория устойчивости: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981. – 304 с. 

18. Курниш А.В. Теорія функцій комплексної змінної: Практикум. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 118 с. 

19. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – СПб.: 

Лань, 2002. – 688 с. 

20. Мантуров О.В. Курс высшей математики: Ряды. Уравнения математической физики. Теория 

функций комплексной переменной. Численные методы. Теория вероятностей: Учебник для вузов. 

– М.: Высшая школа, 1991. – 448 с. 

21. Мисюркеев И.В. Сборник задач по математической физике. – М.: Просвещение, 1975. – 167 с. 

22. Морозова В.Д. Теория функцій комплексного переменного. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2000. – 520 с. 

23. Николенко В.Н. Уравнения математической физики: Метод. указания. – М.: МГУ, 1983. – 87 с. 

24. Николенко В.Н. Уравнения математической физики: Учеб.-метод. пособие. – М.: МГУ, 1981. – 

392 с. 

25. Очан Ю.С. Сборник задач по методам математической физике. – М.: Высшая школа, 1973. – 

192 с. 

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

Либідь, 2001. – 336 с. 

27. Рівняння математичної фізики (методичний посібник) / Укл. В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, 

Я.С. Совін, В.С. Дронь. – Чернівці: Рута, 1998. – 187 с. 

28. Сборник задач по математике для втузов. В 2 ч. Специальные разделы математического 

анализа: Учеб. пособие для втузов / В.А. Болгов, А.В. Ефимов, В.Ф. Каракулин и др.; под ред. А.В. 

Ефимова и Б.П. Демидовича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – Ч. 

2. – 368 с. 

29. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функцій комплексной переменной. – М.: Наука, 1970. – 

304 с. 

30. Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по функции комплексного переменного: 

Учебник для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 480 с. 

31. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. – М.: 

Наука, 1964. – 208 с. 

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

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

34. Фукс Б.А., Шабат Б.В. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения. – М.: 

Наука, 1964. – 387 с. 


