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ECTS).

Мета та цілі 
дисципліни

У дослідженні математичних моделей природознавства, економіки і 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 90 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 32 год. лек
цій та 16 годин практичних занять. Самостійної роботи: 42 год.

Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього 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:
— застосовувати теорію узагальнених функцій і методи функціонального 
аналізу до дослідження і розв'язання основних задач для рівнянь із 
частинними похідними цілих і дробових порядків.

Ключові слова Узагальнена функція,, згортка, похідна дробового порядку, 
фундаментальний розв’язок, узагальнений розв’язок, перетворення Фур’є, 
функція Гріна, рівняння з частинними похідними

Формат курсу Очний, дистанційний
Проведення лекцій, практичних занять і консультацій.

Теми Тема 1. Основні задачі для рівнянь із частинними похідними. Основні 
методи іх дослідження. Поняття про обернені задачі.
Тема 2. Простори узагальнених функцій. Основні дій над узагальненими 
функціями.
Тема 3. Узагальнені розв’язки.
Тема 4. Перетворення Фур’є.
Тема 5. Простори Соболева. Два означення.
Тема 6. Простори Соболева. Теореми вкладення.
Тема 7. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальних 
функцій диференціальних операторів.
Тема 8. Метод функції Гріна.
Тема 9. Похідні дробових порядків.
Тема 10. Рівняння з дробовими похідними і основні задачі для них.
Тема 11. Побудова фундаментальних розв’язків рівнянь із дробовими 
похідними.
Тема 12. Задача Коші для рівнянь із частинними похідними у просторах 
узагальнених функцій.
Тема 13. Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними у просто
рах узагальнених функцій.



Тема 14. Обернені задачі для рівнянь із частинними похідними. 
Тема 15. Метод рядів Фур’є в обернених задачах.
Тема 16. Метод функції Гріна в обернених задачах.

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з математичного 
аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь і теорії узагальнених 
функцій, достатніх для сприйняття категоріального апарату методів 
диференціювання, інтегрування, степеневих і функційних рядів, 
перетворень Фур’є і Лапласа у просторах узагальнених функцій, 
розв’язування лінійних алгебричних систем.

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

Презентації, лекції, практичні заняття, 
індивідуальні завдання

Необхідне об
ладнання

Internet доступ

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

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:
•робота в аудиторії: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
20;
• виступи на семінарських заняттях; 30% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів ЗО;
• залік; 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Студенти виконують дві письмові роботи (одна 
контрольна робота по основних методах розв’язання задач для рівнянь із 
частинними похідними у просторах узагальнених функцій і тест із 
теоретичними завданнями).
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли
вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро- 
чесності в письмовій роботі студента 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 практичні 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 письмових робіт та індивідуальних 
завдань, 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.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані при 
поточному тестуванні, контрольних і самостійних роботах і бали



підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та активність студента під час лабораторного 
заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до 
з а л ік у  чи 
екзамену.

1 .Основні задачі для рівнянь із частинними похідними.
2.0сновні методи дослідження рівнянь із частинними похідними.
3.Обернені задачі.
4. Простори узагальнених функцій.
5.Основні дій над узагальненими функціями: диференціювання, згортка, 
прямий добуток.
6. Узагальнені розв'язки рівнянь із частинними похідними.
7 . Перетворення Фур’є.
8. Властивості перетворення Фур’є.
9. Простори Соболева.
10. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальної 
функції хвильового оператора.
11. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальної 
функції оператора теплопровідності.
12. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальної 
функції оператора Лапласа.
13. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальної 
функції оператора з дробовою похідною за часом.
14. Застосування перетворення Фур’є до побудови фундаментальної 
функції оператора з дробовими похідними за часом і просторовими 
змінними.
15. Метод функції Гріна в еліптичних крайових задачах.
16. Метод функції Гріна в задачах для рівняння теплопровідності.
17. Метод функції Гріна в задачах для рівнянь із дробовими похідними.
18. Похідні дробових порядків.
19. Рівняння з дробовими похідними і основні задачі для них.
20. Задача Коші для рівнянь із частинними (дробовими) похідними у 
просторах узагальнених функцій. Вектор-функція Гріна.
21. Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними у просторах 
узагальнених функцій.
22. Крайові задачі для рівнянь із дробовими похідними у просторах 
узагальнених функцій.
23. Приклади обернених задач для рівнянь із частинними і дробовими 
похідними.
24. Метод рядів Фур’є в обернених задачах.
25. Метод функції Гріна в обернених задачах.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер
шенню курсу.



Схема курсу “Додаткові розділи рівнянь математичної фізики ” 
для аспірантів 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 дослідження. 
Поняття про обернені 
задачі

2 Основні дій над 
узагальненими функ
ціями

2 3,5

2 Простори узагальнених 
функцій. Основні дій над 
узагальненими функція - 
ми

2 1,75

3 Узагальнені розв ’язки 2 Перетворення Фур 'є 2 3,5
4 Перетворення Фур 'є 2 1,75
5 Простори Соболева. Два 

означення.
2 Застосування пере- 

творення Фур 'є до 
побудови фундамент- 
тальних функцій ди
ференціальних опера
торів

2 3,5

6 Простори Соболева. 
Теореми вкладення

2 1,75

7 Застосування перетво
рення Фур ’є до побудови 
фундаментальних функ
цій диференціальних 
операторів

2 Похідні дробових 
порядків і рівняння з 
дробовими похідними

2 3,5

8 Метод функції Гріна 2 1,75
9 Похідні дробових 

порядків
2 Простори Соболева. 2 3,5

10 Рівняння з дробовими 
похідними і основні 
задачі для них.

2 1,75

11 Побудова фундамент- 
тальних розв 'язків 
рівнянь із дробовими 
похідними

2 Обернені задачі 2 3,5

12 Задача Коші для рівнянь 
із частинними похід
ними у  просторах уза
гальнених функцій.

2 1,75



13 Крайові задачі для 
рівнянь із частинними 
похідними у  просторах 
узагальнених функцій

2 Метод рядів Фур є в 
обернених задачах.

2 3,5

14 Обернені задачі для 
рівнянь із частинними 
похідними.

2 1,75

15 Метод рядів Фур ’є в 
обернених задачах

2 Метод функції Гріна 
в обернених задачах.

2 3,5

16 Метод функції Гріна в 
обернених задачах

2 1,75

Разом 32 16 42
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