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Курс розроблено для ознайомлення з основними методами дослідження 
прямих і обернених задач для рівнянь із дробовими похідними.
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 180 годин. Аудиторних занять: 96 год., з них 64 год. 
лекційних та 32 годин практичних занять. Самостійної роботи: 84 год.

Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення даного курсу студент буде: 
знати:
—методи дослідження і розв’язування основних задач для рівнянь із частинними 
похідними цілого і дробового порядків, як при регулярних даних, так і при 
заданих узагальнених функціях у правих частинах;

вміти:
формулювати основні обернені задачі для рівнянь із дробовими похідними у 
класах гладких і узагальнених функцій, доводитиіснування та єдність їхніх 
розв’язків, застосовувати теорію узагальнених функцій і методи 
функціонального аналізу до дослідження і розв’язання основних прямих і 
обернених задач для рівнянь із частинними похідними цілих і дробових 
порядків.

Ключові слова Узагальнена функція, похідна дробового порядку, рівняння з частиними 
похідними дробового порядку, задача Коші, крайова задача,обернена 
задача.

Формат курсу Очний, дистанційний
Проведення лекційних, лабораторних робіт і консультацій.
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Теми Тема 1. Основні задачі для рівнянь із частинними похідними.Основні методи іх 
дослідження. Поняття про обернені задачі.

Тема 2. Простори основних і узагальнених функцій.

Тема 3. Основні дії над узагальненими функціями.

Тема 4. Згортка узагальнених функцій.

Тема 5. Алгебра згортки.

Тема 6. Інтеграли і похідні дробових порядків.

Тема 7. Узагальнені розв’язки.

Тема 8. Перетворення Фур’є основних функцій.

Тема 9. Перетворення Фур’є узагальнених функцій.

Тема 10. Простори Соболева.

Тема 11. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальних 
функцій диференціальних операторів.

Тема12. Застосування перетворень Фур'є і Лапласа до побудови 
фундаментальних функцій дифузійно-хвильових рівнянь.

Тема 13. Задача Коші для звичайних рівнянь із дробовими похідними .

Тема 14. Задача Коші для систем рівнянь із дробовими похідними

Тема 15. Формули Гріна для дифузійно-хвильових рівнянь.

Тема 16. Метод функції Гріна розв'язування задачі Коші для дифузійно- 
хвильового рівняння у просторах регулярних функцій.

Тема 17. Метод функції Гріна розв'язування задачі Коші для дифузійно- 
хвильового рівняння у просторах узагальнених функцій.

Тема 18. Регулярність за часом розв'язку задачі Коші з узагальненими функціями 
в правих частинах.

Тема 19. Крайові задачідля дифузійно-хвильових рівняньу просторах 
регулярних функцій. Метод рядів Фур'є.

Тема 20.Крайові задачідля дифузійно-хвильових рівняньу просторах регулярних 
функцій.Метод функції Гріна.

Тема 21. Основні обернені задачі для рівнянь ізчастинними ідробовими 
похіднимиу просторах регулярних функцій.

Тема 22. Метод рядів Фур’є в обернених задачах.

Тема 23. Метод функції Гріна в обернених задачах.

Тема 24.3адача з інтегральною умовою для рівняння з частинними (зокрема,
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дробовими) похідними у просторах регулярних функцій.

Тема 25.3адача з інтегральною умовою для рівняння з частинними (зокрема, 
дробовими) похідними у просторах узагальнених функцій.

Тема 26. Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними у просторах 
узагальнених функцій. Існування і єдиність розв’язку.

Тема 27. Обернені задачі з невідомими неперервними, залежними від часу, 
функціями у правій частині рівняння.

Тема 28. Випадок півлінійного рівняння .

Тема 29. Обернені задачі з невідомими коефіцієнтами, залежними від часу.

Тема ЗО. Обернені задачі з невідомими, залежними від просторових змінних, 
функціями у правій частині рівняння і в початкових умовах.

Тема 31. Задача Коші і обернена задача для дифузійно-хвильового рівняння у 
просторах Соболева..

Тема 32. Обернені задачі з невідомими, залежними від просторових змінних, 
функціями у просторах розподілів типу Шварца.

Підсумковий
контроль,

форма

Залік, іспит

Пререквізити Для вивчення даного курсу потрібні базові знаня з: 
алгебри та геометрії,
математичного і функціонального аналізу,

- диференціальних рівнянь, 
рівнянь математичної фізики

Навчальні ме
тоди та техніки, 
які будуть ви
користовува
тися під час 
викладання 
курсу

Презентації, лекції, інтерактивна комунікація

Необхідне об
ладнання

Комп’ютер із необхідним програмним забезпеченням,доступ до Internet 
мережі.

Критерії оці
нювання (ок
ремо для кож
ного виду нав
чальної діяль
ності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 25% семестрової оцінки за контрольну роботу, 
максимальна кількість балів 25.
• Змістовий модуль 2: 25% семестрової оцінки за колоквіум, 
25% семестрової оцінки за колоквіум, максимальна кількість балів 25.
• Змістовий модуль 3: 25% семестрової оцінки за індивідуальне завдання, 
25% семестрової оцінки за колоквіум, максимальна кількість балів 25.
• Змістовий модуль 4: 25% семестрової оцінки за індивідуальне завдання, 
25% семестрової оцінки за колоквіум, максимальна кількість балів 25.
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•залік: 50% семестрової оцінки.максимальна кількість балів 50.
•іспит: 50% семестрової оцінки.максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100 (у кожному семестрі). 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Списування та втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро- 
чесності в написанні завдань є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та лабораторні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз
начених для виконання всіх видів робіт, передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
П олітика виставлення балів.Враховуються бали, набрані при поточному 
контролі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до 
заліку чи 
екзамену.

Похідна дробового порядку Рімана-Ліувіля і Капуто.

Рівняння у згортках.

Узагальнені розв’язки диференціальних рівнянь і рівнянь у згортках.

Функція Міттаг-Лефлера і її властивості 

Перетворення Фур'є. Основні властивості.

Перетворення Фур'є узагальнених функцій.

Застосування перетворень Фур'є і Лапласа до побудови фундаментальних 
функцій дифузійно-хвильових рівнянь

Задача Коші для звичайних рівнянь із дробовими похідними.

Задача Коші для рівнянь із частинними дробовими похідними.

Формули Гріна для дифузійно-хвильових рівнянь.

Обернені задачі з невідомими неперервними, залежними від часу, функціями у 
правій частині рівняння.

Задачі з невідомими, залежними від просторових змінних, функціями у правій 
частині рівняння.

Задачі з невідомими функціями в початкових умовах.
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Обернені задачі у просторах Соболева
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер

шенню курсу.

Схема курсу "Прямі та обернені задачі для рівнянь з дробовими похідними" 
для студентів спеціальності 111 -математика

Тиж
ні

Лекційний курс Практичні заняття К-сть
год

сам.
роб.Назва теми

К-сть
год

Назва теми

К-сть
год

1 2 3 4 5 6

1 Основні задачі для рівнянь із 
частинними
похідними. Основні .методи іх 
дослід-ження. Поняття про 
обер-нені задачі.

2 1,75

2 Простори основних і 
узагальнених функцій.

2 Основні д ії над уза

гальненим и функціями.

2 3,5

3 Основні д ії над уза

гальненим и функціями.

2 1,75

4 Згортка узагальнених 
функцій

2 Згорт ка звичайних та  

узагальнених функцій.

2 3,5

5 Алгебра згорт ки 2 1,75

6 Інтеграли і похідні дробових 
порядків.

2 Інтеграли і похідні 
дробових порядків.

2 3,5

7 Узагальнені розв 'язки. 2 1,75

8 Перетворення Фур ’є 
основних функцій.

2 Перетворення Фур ’є 
основних функцій.

2 3,5

9 Перетворення Фур 'є 
узагальнених функцій.

2 1,75

10 Простори Соболева. 2 Перет ворення Фур'є і 2 3,5
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Л апласа

11 Застосування перетворення 
Фур 'є до побудови фунда
ментальних функцій дифе
ренціальних операторів.

2 1,75

12 Застосування перетворень 
Фур ’є і Лапласа до побудови 
фундаментальних функцій 
дифузійно-хвильових опе
раторів.

2 Задача Коші для 
звичайних рівнянь із 
дробовими похідними

2 3,5

13 Задача Коші для звичайних 
рівнянь із дробовими похід
ними

2 1,75

14 Задача Коші для систем 
звичайних рівнянь із дро
бовими похідними

2 Конт рольна робот а 2 3,5

15 Формули Гріна для дифу
зійно-хв ил ьових рівнянь.

2 1,75

16 Метод функції Гріна 
розв'язування задачі Коші 
для дифузійно-хвичьового 
рівняння у  просторах 
регулярних функцій

2 Колоквіум 2 3,5

17 Метод функції Гріна 
розв'язування задачі Коші 
для дифузійно-хвичьового 
рівняння у  просторах 
узагальнених функцій.

2 1,75

18 Регулярність за часом 
розв'язку задачі Коші з 
узагальненими функціями в 
правих частинах.

2 Задача Коші для дифу
зійно-хвичьового рівняння

2 3,5

19 Крайові задачідля 
дифузійно-хвичьових рівнянь 
у  просторах регулярних 
функцій. Метод рядів Фур'є.

2 1,75

20 Крайові задачідля 
дифузійно-хвичьових рівнянь 
у просторах регулярних

2 Крайові задачідля 
дифузійно-хвичьових 
рівнянь. Метод рядів

2 3,5
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функцій. Метод функції 
Гріла.

Фур'є.

21 Основні обернені задачі для 
рівнянь ізчастинними 
ідробовими похідними у  
просторах регулярних 
функцій.

2 1,75

22 Метод рядів Фур ’є в 
обернених задачах

2 Метод рядів Фур ’є в 
обернених задачах

2 3,5

23 Метод функції Гріла в 
обернених задачах

2 1,75

24 Задача з інтегральною 
умовою для рівняння 3 
частинними (зокрема, 
дробовими) похідними у  
просторах регулярних 
функцій

2 Метод функції Гріла в 
обернених задачах

2 3,5

25 Задача з інтегральною 
умовою для рівняння 3 
частинними (зокрема, 
дробовими) похідними у  
просторах узагальнених 
функцій

2 1,75

26 Крайові задачі для рівнянь із 
частинними похідними у  
просторах узагальнених 
функцій. Існування і 
єдиність розв ’язку

2 Задача з інтегральною 
умовою

2 3,5

27 Обернені задачі з 
невідомими неперервними, 
залежними від часу, 
функціями у  правій частині 
рівняння

2 1,75

28 Випадок півлінійного 
рівняння

2 Обернені задачі у 
природознавстві

2 3,5

29 Обернені задачі з 
невідомими коефіцієнтами, 
залежними від часу.

2 1,75

ЗО Обернені задачі з невідо
мими, залежними від про-

2 Обернені задачі у 
природознавстві

2 3,5

9



сторових змінних, функці
ями у  правій частині 
рівняння і в початкових 
умовах.

31 Задача Коші і обернена 
задача для дифузійно- 
хвильового рівняння у  
просторах Соболева..

2 1,75

32 Обернені задачі з 
невідомими, залежними від 
просторових змінних, 
функціями у  просторах 
розподілів типу Шварца

2 Обернені задачі у 
природознавстві

3,5

Разом 64 32 112

Викладач: 

Лопушанська Г.П

Викладач: 

Лопушанська Г.П.,
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