
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   Додаткові розділи вищої математики 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                           

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 16  32  42 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Вища математика 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни професійного та практичного спрямування 

2. Кваліфікаційна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання. 

ПК2.  Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до математичного 
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моделювання конкретних процесів. 

ПК9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно 

так і в письмовій формі 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Мати математичний склад розуму 

Здатність будувати математичні моделі складних об’єктів та процесів різної природи та різних предметних галузей. 

Здатність будувати та досліджувати математичні моделі на основі експериментальних даних та результатів спостережень. 

Здатність обґрунтовувати запропоновані математичні моделі, визначати критерії їх оптимальності. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 2.  Знати та володіти елементами математичного аналізу, мати здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, 

ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв’язання конкретних задач. 

ПРН 22. Уміти зводити словесні постановки завдань до типових математичних й відносити їх до відповідних розділів математики та зв'язувати з 

відомими засобами обробки експериментальних даних; створювати і користуватися типовими математичними моделями для дослідження 

випадкових явищ та процесів за результатами спостережень при розв'язанні завдань: порівняння, виявлення й відновлення закономірностей, 

класифікації, прогнозування; ставити завдання, вибирати засоби й методи обробки експериментальних даних для ефективного застосування; 

представляти результати аналізу в зручному для сприйняття вигляді, інтерпретувати їх відповідно до поставленого завдання; здійснювати 

статистичну обробку даних. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Марковські процеси 

 

Лекція 1 
Тема: Марківські 

процеси 

1. Основні поняття і 

характеристики теорії 

випадкових процесів 

2.Основні різновиди 

випадкових процесів 

 
посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 1 
Тема: Випадкові процеси  

1. Знаходити математичне 

сподівання, кореляційну 

функцію, дисперсію 

випадкового процесу, 

похідної і інтеграла від 

випадкового процесу;  

2. Знаходити кореляційну 

функцію стаціонарного 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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випадкового процесу за 

спектральною щільністю і 

навпаки; математичне 

сподівання, спектральну 

щільність стаціонарного 

випадкового процесу на 

виході стаціонарної 

лінійної динамічної 

системи; 

 

Практичне 

заняття 2 
Тема: Ланцюги Маркова  

1. Знаходити фінальні 

ймовірності однорідного 

ланцюга Маркова з 

дискретним часом,  

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Пуасонівський 

випадковий процес 
 

1.Знаходити 

характеристики систем 

масового обслуговування з 

відмовами. 

2.Знаходити 

характеристики систем 

масового обслуговування з 

чергою. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

Розділ 2. Диференціальні рівняння в частинних похідних 

 Лекція 2 

Тема: Основні поняття та 

визначення теорії ДРЧП. 

Квазілінійні ДРЧП 

другого порядку з двома 

незалежними змінними 

1. Канонічні форми лінійних 

ДРЧП зі сталими 

коефіцієнтами.  

 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 3 

Класифікація ДРЧП 

другого порядку з 

багатьма незалежними 

змінними. Інтегровні 

типи ДРЧП другого 

порядку. 

1. Класифікація ДРЧП 

другого порядку з багатьма 

незалежними змінними. 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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 Лекція 4 

Математичні моделі в 

необмежених областях. 

Вільні коливання 

нескінченої струни. 

1. Метод характеристик. 

2.Фізичні процеси, що 

приводять до ДРЧП 

гіперболічного типу. 

3.Рівняння коливань струни. 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 5 

Постановка мішаних 

задач для хвильових 

рівнянь. 

1. Метод відокремлення 

змінних для рівняння 

вільних коливань струни. 

2.Обґрунтування методу 

Фур’є. Фізична 

інтерпретація розв’язку 

мішаної задачі.  

3. Мішана задача зі 

стаціонарними 

неоднорідностями. 

4.Формальна схема методу 

відокремлення змінних для 

рівнянь гіперболічного типу. 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 6 

Задача Штурма-Ліувілля. 

Основні властивості 

власних значень і 

власних функцій. 

Функція Ґріна задачі 

Штурма-Ліувілля та її 

застосування. 

 

1.Функція Ґріна задачі 

Штурма-Ліувілля та її 

застосування. 

2.ДРЧП еліптичного типу. 

3.Фізичні процеси, які 

приводять до рівнянь 

еліптичного типу. 

4.Постановка крайових 

задач. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 7 

Принцип мінімакса для 

гармонічних функцій та 

наслідки з нього. 

1.Крайові задачі для рівнянь 

Лапласа та Пуассона в 

прямокутних областях. 

2.Метод відокремлення 

змінних. Формули Ґріна та 

наслідки з них. 

3. Функція Ґріна оператора 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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Лапласа та її властивості. 

4.Подання розв’язку задачі 

Діріхле за допомогою 

функції Ґріна. 

5. Зведення крайових задач 

для рівнянь еліптичного 

типу до інтеґральних 

рівнянь. 

 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема: Квазілінійні ДРЧП 

другого порядку з двома 

незалежними змінними, 

їх класифікація та 

зведення до канонічного 

вигляду. 

 

1. Будувати математичні 

моделі фізичних процесів, 

які приводять до ДРЧП 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 5 

Тема: Канонічні форми 

лінійних ДРЧП другого 

порядку з двома 

незалежними змінними зі 

сталими коефіцієнтами. 

 

1. зводити ДРЧП другого 

порядку до канонічного 

вигляду;  

2. будувати розв’язки 

інтегровних типів ДРЧП 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 6  

Тема: Класифікація 

ДРЧП другого порядку з 

багатьма незалежними 

змінними. 

 

1. складати математичних 

моделей різних явищ 

природи, які приводять до 

задач Коші, мішаних та 

крайових задач для ДРЧП 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема: Інтегровні типи 

ДРЧП другого порядку з 

двома незалежними 

змінними. Метод 

характеристик. 

 

1. знаходити розв’язки 

отриманих задач та 

надавати їм фізичної 

інтерпретації,. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Вільні коливання 

нескінченої струни. 

Метод поширення хвиль 

(метод характеристик). 

 

1. досліджувати реальні 

процеси на основі 

вивчення якісних 

властивостей побудованих 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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Фізична інтерпретація 

розв’яз-ку задачі Коші 

для рівняння вільних 

коливань струни. 

математичних моделей; . 

 

?id=31 

 
Практичне 

заняття 9 

Тема: Мішані задачі для 

напівобмеженої струни: 

метод характеристик, 

метод відбиттів. 

 

1. Застосовувати метод 

характеристик. 

2. Застосовувати метод 

відбитків 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 10 

Тема: Мішані задачі для 

рівняння коливань 

струни. Метод 

відокремлення змінних 

(метод Фур’є). 

 

1. Застосовувати метод 

відокремлення змінних при 

розв’язанні мішаних задач 

для рівняння коливання 

струни. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 11 

Тема: Крайові задачі для 

рівнянь Лапласа і 

Пуассона в прямокутних 

областях. Метод 

відокремлення змінних. 

 

1. Розв’язувати крайові 

задачі для рівнянь Лапласа 

та Пуассона в прямокутних 

областях.  

2.Застосовувати метод 

відокремлення змінних 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 12 

Тема: Функція Ґріна 

оператора Лапласа та її 

застосування. 

Інтегрування крайових 

задач для рівнянь 

еліптичного типу за 

допомогою потенціалів. 

 

1. Застосовувати функцію 

Гріна та оператор Лапласа. 

2. Інтегрувати крайові 

задачі для рівнянь 

еліптичного типу за 

допомогою потенціалів 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1 Задача Штурма-

Ліувілля. Основні 

властивості власних 

значень і власних 

функцій 

Тема 2. Функція Ґріна 

задачі Штурма-Ліувілля 

та її застосування. 

 

1.Основні властивості 

власних значень і власних 

функцій. 

2.Функція Гріна. 

1.Використовувати 

властивості власних 

значень і функцій. 

2.Застосовуватизадачу 

Штурма-Ліувілля 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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Розділ. Лінійні оператори в нормованих просторах 

 Лекція 8 

Означення метричного 

простору. Приклади. 

Означення нормованого  

простору. Приклади. 

Відкриті і замкнуті 

множини в метричних 

просторах. Поповнення 

метричного простору. 

Гільбертові простори. 

1. Відкриті і замкнуті 

множини в метричних 

просторах.  

2.Поповнення метричного 

простору.Гільбертові 

простори.  

3.Теореми про проекцію і 

про ізоморфізм.  

4.Поняття топологічного 

простору.  

5.Неперервні відображення 

топологічних просторів. 

6.Поняття нехтовності. 

7.Властивості абстрактного 

інтеграла. Лебегів інтеграл і 

його властивості.  

8.Інтеграл Лебега як границя 

лебегових інтегральних сум. 

9.Теорема про 

продовжуваність довільного 

інтеграла на стоуновій ґратці 

функцій до інтеграла Лебега 

на породженій нею  -

повній насиченій ґратці. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 9 

Норма лінійного 

обмеженого оператора, 

діючого з одного 

нормованого простору в 

інший. Спряжений 

простір. Теореми 

Гана−Банаха і 

Ріса−Фреше. 

1.Компактні оператори. 

2.Ермітові оператори. 

3.Теореми про норму і 

спектр.  

. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31http

://dl.dut.ed

u.ua/cours

e/category

.php?id=3

1 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 10 Типи алгебр. Властивості 1.Функції від ермітових  http://dl.d http://dl.dut.e

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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резольвенти. Теореми: 

про спектральний радіус, 

про непорожність 

спектра, про 

тривіальність поняття 

банахового поля. 

операторів  

2.Спектральний розклад 

ермітового оператора 

(загальний випадок). 

3.Унітарні оператори 

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 11 
Леми про ідеали. Фактор-

алгебри. 

1.Леми про ідеали. 

2. Фактор-алгебри. 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 Лекція 12 

Теорема Гельфанда про 

зв’язок між 

максимальним ідеалами і 

характерами. 

Перетворення Гельфанда. 

Теореми 

Гельфанда−Наймарка 

про представлення 
*C -

алгебри. 

1.Теорема Гельфанда про 

зв’язок між максимальним 

ідеалами і характерами. 2. 

2.Перетворення Гельфанда. 

Теореми 

Гельфанда−Наймарка про 

представлення 
*C -алгебри. 

3.Простори основних і 

узагальнених функцій. Дії 

над узагальненими 

функціями. 

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 13 

Поняття спряженого 

оператора. Теорема 

Банаха про обернений 

оператор. Спектр і 

резольвента. 

 

1.Застосовувати теореми 

про проекцію і про 

ізоморфізм. 

2. Знаходити інтеграл 

Лебега як границя 

лебегових інтегральних 

сум 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 14 

Компактні оператори. 

Ермітові оператори. 

Теореми про норму і 

спектр. Функції від 

ермітових операторів 

 

1.ЗастосовуватиЕрмітові 

оператори та теореми про 

норму і спектр. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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Практичне 

заняття 15 

Компактні оператори. 

Ермітові оператори. 

Теореми про норму і 

спектр. Функції від 

ермітових операторів 

 
1.Застосовувати функції 

від ермітових операторів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Практичне 

заняття 16 

Перетворення Фур’є 

узагальнених функцій 
 

1.Застосовувати 

перетворювання Фур’є 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1 Задачі керування 

складними процесами в 

умовах невизначеності 

 

1. Необмежені самоспряжені 

оператори в гільбертовому 

просторі. 

2. Унітарні оператори в 

гільбертовому просторі.  

 

1. застосовувати техніку і 

методи функціонального 

аналізу для розв’язання 

задач керування складними 

процесами в умовах 

невизначеності 

. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/cat

egory.php

?id=31 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

category.php

?id=31 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська. 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Барабаш О.В., Дзядик С.Ю., Жданова Ю.Д., Омецинська О.Б., Онищенко В.В., Шевченко С.М. Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2015. – 187 с.  

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1597 

2. Барабаш О.В., Власик Г.М., Дахно Н.Б., Замрій І.В., Свинчук О.В., Шкапа В.В.  Вища математика. Ч.2. Інтегральне числення функцій однієї 

та багатьох змінних. - К.: ДУТ, 2019. – 232 с. 

3. Барабаш О.В., Онищенко В.В. Лабораторний практикум з вищої математики. Ч. 1. – К.: ДУТ, 2015. -  111 с. 

4. Барабаш О.В., Онищенко В.В. Лабораторний практикум з вищої математики. Ч. 2. – К.: ДУТ, 2015. -  113 с. 

5. Сайт  http://bov.in.ua/   

6. Барабаш О.В., Замрій І. В. Лабораторний практикум з вищої математики. Ч. 3. Теорія функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. – 

К.: ДУТ, 2018. – 170 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1696 

7. Шевченко С.М., Скубак О.М., Мусієнко А.П. Основи елементарної математики. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДУТ, 2015. – 72с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/810 

8. Шевченко Г.В., Шкапа В.В. Дискретна математика. Навчально-методичний посібник. – К.: ДУТ, 2018. –158 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1695 

9. Стрелковская И.В., Буславе А.Г., Паскаленко В.Н. Линейная алгебра: учебное пособие для иностранных студентов технических 

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=31
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1597
http://bov.in.ua/
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1696
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/810
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/725/view/1695
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специальностей. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2010. – 200 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/2/category/725/view/365 
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