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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Додаткові розділи 

математичного аналізу” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з галузі знань 11  –  Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна 

математика. 

Дана програма передбачає подальше поглиблене вивчення математичного аналізу, 

дискретної математики, чисельних методів, методів комп’ютерної математики, узагальнення 

циклу математичних дисциплін з метою застосування їх для розв’язування спеціальних задач 

математичного моделювання. Вивчення основних понять функціонального аналізу та 

застосування методів комп’ютерної математики для розв’язання задач математичного 

моделювання, диференціальними операціями в криволінійній системі координат, задач теорії 

поля. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є елементи теорії множин загальна 

теорія нескінченновимірних метричних просторів, лінійних нормованих просторів, 

Гільбертових просторів, встановлення узагальнюючих зв'язків між різними розділами 

математики, такими як класичний аналіз, диференціальні рівняння, лінійна алгебра, 

математична фізика і т.д., методи комп’ютерної математики. 

Міждисциплінарні зв’язки: алгебра, математичний аналіз, звичайні диференціальні 

рівняння, обчислювальні методи, основи програмування та ін. 

Базується на знаннях математичних дисциплін, отриманих  під час навчання на I та II 

курсах. Забезпечує вивчення наступних фундаментальних та професійно орієнтованих 

курсів: математичне моделювання, математична економіка та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Елементи функціонального аналізу. 

2. Використання методів комп’ютерної математики до розв’язання задач 

математичного аналізу та математичної фізики. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни “Додаткові розділи математичного 

аналізу” є ознайомлення студентів з основними поняттями функціонального аналізу, 

застосуванні обчислювальних методів та методів комп’ютерної математики при розв’язанні 

задач математичного аналізу, задач математичного моделювання теплових процесів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Додаткові розділи математичного 

аналізу” є ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для 

розв’язування теоретичних і практичних задач, що виникають під час вивчення даного 

предмету.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

розділи функціонального аналізу, необхідні для використання в інших математичних 

дисциплінах; методи комп’ютерної математики для розв’язання задач математичного 

моделювання фізичних процесів; 

вміти: 

застосовувати методи функціонального аналізу при розв'язанні професійних задач, 

застосовувати методи комп’ютерної математики для розв’язання задач математичного 

моделювання фізичних процесів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Елементи функціонального аналізу 

Тема 1. Елементи загальної теорії множин. Множина дійсних чисел і дійсні функції 

на множині дійсних чисел. Множини натуральних, цілих і раціональних чисел, їх 

геометричне відображення. Потужність множини. Рівнопотужні множини. Зліченні 

множини. Теорема про існування незліченних множин. Множина потужності континуум. 

Поняття відображення. 

Тема 2. Метричнi простори. Нерiвностi Кошi-Буняковського, Кошi-Гельдера, 

Мiнковського. Означення метрики, метричного простору. Приклади метричних просторiв. 

Збiжнiсть i фундаментальнiсть у метричних просторах. Повнота метричного простору. 

Вiдкритi i замкненi множини у метричних просторах. Компактнiсть множини. 

Тема 3. Принцип стискаючих вiдображень. Лiнiйнi простори. Збiжнiсть у 

нормованих просторах. Лiнiйний простiр. Пiдпростiр лiнiйного простору. 

Тема 4. Означення норми i нормованого простору. Гiльбертiв простiр. Збiжнiсть у 

нормованих просторах. Повнота нормованого простору. Поняття евклiдового простору, 

гiльбертового простору. Властивостi скалярного добутку. Нерiвнiсть Кошi-Буняковського. 

Проекцiя елемента на пiдпростiр гiльбертового простору. 

 

Змістовний модуль 2. Використання методів комп’ютерної математики до 

розв’язання задач математичного аналізу та математичної фізики 

Тема 5. Диференціальні операції в криволінійній системі координат. Сферична 

система координат. Циліндрична система координат. Диференціальні операції першого 

порядку. Диференціальні операції другого порядку. 

Тема 6. Функції багатьох змінних. Обчислення частиних похідних в MathCAD. 

Диференціальні операції другого порядку. 

Тема 7. Основи векторного аналізу та теорії поля в MathCAD. 

Тема 8. Чисельні методи розв’язання крайових задач для звичайних 

диференціальних рівнянь. 

Тема 9. Кінцево різницевий метод для розв’язання задачі для рівняння 

теплопровідностію 

Тема 10. Розв’язання задач математичного моделювання теплових процесів в 

середовищі MathCAD.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Додаткові розділи 

математичного аналізу ” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  5-й семестр – іспит, курсова робота. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є іспит з навчальної дисципліни та курсова робота. 

 


