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Вступ 
 

Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу 

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, 
входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без модернізації системи вищої 
освіти, спрямованої на підготовку фахівців на рівні міжнародних вимог. 

Однією із передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього 
простору є впровадження в систему вищої освіти України основних ідей сформульованих 
Болонською декларацією 1999 року. 

Головна мета процесу що розпочався у вищій освіті більшості країн Європи і отримав назву 
згаданої вище декларації - консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів 
країн Європи для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і 
вищої освіти у світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних 
перетвореннях. 

Болонський процес має свою передісторію, що полягає в розробленні та підписанні 
представниками країн Європи Лісабонської конвенції (1997 р.) про визнання кваліфікацій для 
системи вищої освіти європейського регіону та Сорбонської декларації (Париж, Сорбонна, 1998 р.) 
щодо узгодження структури системи вищої освіти в Європі. Сам же Болонський процес на рівні 
держав було започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 міністрами 
освіти від імені своїх урядів документа, який назвали "Болонська декларація". Цим актом країни-
учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і 
домовилися про створення єдиного європейського освітнього і наукового простору до 2010 року. 

Наступний етап Болонського процесу відбувся в Празі 19 травня 2001 року, де було підписано 
Празьке комюніке представниками вже 33 країн Європи. 

На саміті було виділено важливі елементи європейського простору вищої освіти, а саме: постійне 
навчання протягом усього життя; мотивоване залучення студентів до навчання; сприяння 
підвищенню привабливості та конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти для 
інших регіонів світу. 

Третій етап Болонського процесу відбувся в Берліні 18-19 вересня 2003 року, де було підписано 
відповідне комюніке. Принципово нове рішення Берлінського саміту – поширення 
загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені. Зазначається, що 
європейськи1й простір вищої освіти та європейський простір дослідницької роботи – дві 
взаємопов’язані частини сукупності знань. 

Четвертий саміт Болонського процесу був проведений 19-20 травня 2005 року в Бергені 
(Норвегія). Саме тоді Україна була прийнята до країн, що входять до європейського освітнього 
простору та є учасниками Болонського процесу. 

Забезпечення умов для розширення мобільності представляє для України одне з найважливіших 
завдань її інтеграції до Болонського процесу. Це стосується студентів, викладачів і науковців 
України, яким надається підтримка в рамках міжнародних угод: 86 міжурядових та 46 
міжвідомчих угод з 61 країною світу, 17 з них про взаємне визнання документів про освіту, 
наукові ступені і вчені звання, прямих угод між вищими навчальними закладами і науково-
дослідницькими установами та міжнародними програмами, що реалізуються в Європейському 
регіоні, і є доступними для України. 
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Які ж основні вимоги ставить членство України в Болонському процесі перед всією системою 
освіти та вищими навчальними закладами зокрема? В основному їх можна звести до таких шести 
ключових позицій: 

• прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і кваліфікацій;  
• увести двоступеневу структуру вищої освіти;  
• використовувати єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS - European Community 

Course Credit Transfer System) і додатків до дипломів;  
• напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням 

зрозумілих порівнюваних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки;  
• усунути існуючі перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і 

управлінців вищої школи.  
• забезпечувати привабливість системи європейської освіти.  

Враховуючи ці вимоги та для найбільш оптимального та безболісного переходу від існуючої 
системи освіти в Україні до новітньої, яка враховуватиме основні положення Болонського процесу 
була розроблена модель кредитно-модульної організації навчального процесу. 

З метою перевірки цієї моделі рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 
2003 року було розпочато проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 

На сьогодні у педагогічному експерименті задіяні 106 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, де охоплено понад 120 тис. студентів (5189 академічних груп) за 75 напрямами 
підготовки. 

За час проведення експерименту Міністерством освіти і науки розроблено Тимчасове положення 
про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ 
МОН від 23 січня 2004 року №48), а також визначено особливості організації навчального процесу 
в умовах кредитно-модульного навчання (наказ МОН від 20 жовтня 2004 року № 812). 

Вказані нормативні документи визначають такі основні положення: 

• ціна кредиту для напрямів підготовки (спеціальностей), з яких проводиться експеримент, 
складає 36 годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік - 60 
кредитів. Відповідно, для підготовки бакалавра - 240 кредитів.  

• кількість кредитів за навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин 
з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту).  

• у навчальних та робочих планах експериментальних напрямів підготовки вводиться 
додаткова графа "Кредити ECTS".  

• в академічній довідці в графі "Години" через дріб зазначається кількість кредитів ECTS, а в 
графі "Оцінки" через дріб - оцінка за шкалою ECTS.  

Наразі у вищих навчальних закладах України розпочинається другий етап впровадження 
кредитно-модульної системи у навчальний процес, який передбачає охоплення більшого 
контингенту студентів та викладачів. 

Відповідно до рішення Вченої ради ЧНУ від 29.06.05 вчитися за кредитно-модульною системою з 
1 вересня 2005-2006 навчального року будуть всі студенти І курсу денної форми навчання. 
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ECTS 

Європейське співтовариство сприяє міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості 
освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програма обміну студентами є 
переважаючим елементом такої міжуніверситетської співпраці. Програма "Іразмес" чітко 
демонструє, що навчання за кордоном може бути особливо цінним досвідом, оскільки це не лише 
найкращий спосіб дізнатися про інші країни, ідеї, мови і культури; все більше і більше це також 
стає важливим елементом збільшення можливостей для росту навчальної і професійної кар'єри. 

Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої європейської зони освіти і 
підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщатися без перешкод. Тому Європейська 
система перезарахування кредитів (ECTS) була розроблена в експериментальному проекті, 
організованому в рамках програми "Іразмес" як засіб покращання визнання освіти для навчання за 
кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і Європейська 
комісія вирішила включити ECTS у свою програму "Сократес", зокрема у розділ 1 про вищу освіту 
("Іразмес"). ECTS зараз рухається від своєї обмеженої вузької експериментальної стадії до 
ширшого використання як елемента європейського масштабу у вищій освіті. 

ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними 
закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання 
навчальних досягнень студентів закладами через використання загальнозрозумілої системи 
оцінювання - кредити і оцінки - а також забезпечує засобами для інтерпретації національних 
систем вищої освіти. ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно 
навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом) 
і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). 

Цей довідник розроблений, щоб допомогти потенційним користувачам Європейської системи 
перезарахування кредитів (ECTS) впроваджувати цю систему у практику. Основні елементи ECTS 
представлені досить стисло, оскільки їх розробляли, старанно перевіряли і удосконалювали в 
експериментальному проекті 145 європейські університети з усіх держав-членів та країн 
Європейської економічної зони. 

Характерні особливості ECTS 

Як проголошено у вступі, система ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації 
(стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємної угоди (між закладами-партнерами і 
студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). 
Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів: 
інформаційного пакета, форми заяви/навчального контракту і переліку оцінок дисциплін. Більш за 
все ECTS використовується студентами, викладачами і закладами, які хочуть зробити навчання за 
кордоном невід'ємною частиною освітнього досвіду. 

За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних 
програм. Це є питаннями якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами 
під час створення необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи 
багатосторонніх. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує тих дійових осіб 
інструментами, щоб створити прозорість і сприяти визнанню освіти. 

Повне визнання навчання є необхідною умовою для втілення програми обміну студентами в 
рамках програм "Сократес" чи "Іразмес". Повне визнання навчання означає, що період навчання за 
кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) заміняє порівнюваний період навчання у 
місцевому університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої 
програми навчання може відрізнятися. 
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Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо якості 
навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. 

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби: 

• Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб 
окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу 
(див. частину "Кредити ECTS");  

• Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про 
навчальні заклади, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу (див. 
частину "Інформаційний пакет");  

• Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є 
всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого 
(див. частину "Перелік оцінок дисциплін");  

• Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів 
ECTS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є обов'язковим як для місцевого і 
закордонного закладів (home and host institutions), так і для студентів (див. частину "Форми 
заяв для студентів/навчальний контракт").  

Хороше спілкування і гнучкість також необхідні, щоб сприяти визнанню навчання, завершеного 
чи пройденого за кордоном. У цьому координатори ECTS повинні відіграти важливу роль, 
оскільки їхніми основними завданнями є займатися навчальними і адміністративними аспектами 
ECTS (див. частину "Координатори ECTS"). 

Повний діапазон розділів курсу факультету/закладу, який користується ECTS, повинен, у 
принципі, бути доступним для студентів, які навчаються за програмою обміну, включаючи розділи 
курсів, що читаються на рівні докторантури. Студентам слід давати можливість проходити 
звичайні розділи курсу - а ті, що спеціально для них розроблялися - і не слід позбавляти 
можливості дотримуватися вимог для одержання ступеня чи диплому закордонного закладу. 

ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не 
обов'язково повернеться назад до місцевого закладу після періоду навчання за кордоном; він/вона 
може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі - можливо, щоб здобути 
ступінь - чи навіть перейти до третього закладу. До компетенції закладів належить вирішувати 
прийнятне це чи ні, і які умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи реєстрацію 
перезарахування. Перелік оцінок дисциплін є особливо корисним за цих умов, оскільки він 
показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе закладам приймати ці рішення. 

Кредити ECTS 
Що таке кредити ECTS? 

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб 
охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони 
відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості 
роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, 
практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота - в бібліотеці чи 
вдома - і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, 
базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами. 

Кредити ECTS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. 
Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один 
блок курсу в закладі чи факультеті, який призначає кредити. 
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У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як правило, ЗО 
кредитів на семестр, і 20 кредитів на триместр. 

Кредити ECTS забезпечують, щоб відповідність програми з точки зору навчального навантаження 
на період навчання за кордоном. 

Два приклади: 

• Студент, чий вибір блоків курсу веде до навчальної програми, що становить 120 кредитів 
ECTS на навчальний рік, був би змушений працювати удвічі більше, ніж звичайний студент 
закордонного навчального закладу.  

• Студент, чия програма навчання становить 30 кредитів ECTS за весь навчальний рік, взяв 
би на себе набагато менше роботи, ніж середній місцевий студент і навчався б, по суті, без 
відриву від виробництва.  

Розподіл кредитів ECTS на навчальні дисципліни 

Кожен ВНЗ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самостійно. Кредити 
розподіляються на всі дисципліни, які вивчає студент, а також на практику та написання курсових. 
Дипломних та магістерських робіт. Кредити присвоюються тільки після закінчення вивчення 
дисципліни та за умови успішного складання одного з видів підсумкового контролю. 

Присвоєння студентам кредитів ECTS 

Студенти одержують кредити ECTS за всю академічну роботу, яку вони виконують у вищому 
навчальному закладі. 

Перезарахування кредитів ECTS 

Місцеві і закордонні заклади готують інформацію і обмінюються переліком оцінок дисциплін 
кожного студента, який бере участь у ECTS до і після навчання за кордоном. Копії цих переліків 
додаються до особистої справи студента. Місцевий навчальний заклад визнає загальну суму 
кредиту, одержаного його студентами у закладах-партнерах за кордоном, щоб кредити для 
пройденого блоку курсу замінили кредити, які у протилежному випадку були би отримані у 
їхньому місцевому закладі. Навчальний контракт дає студентові гарантію авансом, що кредити для 
затвердженої програми навчання будуть перезараховані. 
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Загальний 
опис 

 
1. Структура й організація факультету 

 
Факультет прикладної математики 

вул. Університетська, 28 
тел. 58-48-80 

e-mail: clg-math@chnu.cv.ua 
 
 

Структурні елементи факультету 
Деканат                                                                                      58-48-80 880 
Інтернетцентр                                                58-47-47       747 
Методичний кабінет                                                                58-47-51       751 
Кафедра алгебри та інформатики                                           58-48-70       870 
Кафедра диференціальних рівнянь                                         58-48-64 864 
Кафедра математичного аналізу                                             58-48-88 888 
Кафедра математичного моделювання                                  58-48-25        825 
Кафедра прикладної математики                                             58-48-57        857 
Кафедра математичної і прикладної статистики                 58-48-81        881 
 
Штатні працівники: 
                                     професорів - 7 
                                     доцентів      - 40 
                                     асистентів   - 31 
Студенти:             
                                     стаціонар  - 503 
                                     заочна форма - 225 
 

 
Деканат 

Декан       Черевко Ігор Михайлович  
Заступники: 
- з навчально-      Кушнірчук Василь Йосипович  
  виховної роботи  
- з навчально-      Мартинюк Ольга Василівна  
  методичної роботи 
Секретар деканату         Довжицька Ірина Михайлівна 
 
 

Методичний кабінет 
Маслюченко Інна В’ячеславівна                     зав. кабінетом 
  
 

Кафедра алгебри та інформатики                       
Городецький Василь Васильович   зав. кафедри, професор   
Боднарук Світлана Богданівна   доцент  
Довгей Жанна Іллінічна    асистент  
Житарюк Іван Васильович     доцент  
Ковдриш Володимир Володимирович       асистент 
Колісник Руслана Степанівна   доцент  
Лучко Вікторія Сергіївна     асистент   
Мартинюк Ольга Василівна   доцент 
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Мартинюк Сергій Васильович   доцент 
Мироник Вадим Ілліч    асистент 
Сікора Віра Степанівна     доцент   
Шевчук Наталія Михайлівна                       асистент 
Соваж Олексій Євгенович    старший лаборант  
 

Кафедра диференціальних рівнянь            
Пукальський Іван Дмитрович   зав. кафедри, професор 
Блажевський Степан Георгійович   доцент 
Губка Альона Олегівна    аспірант   
Ленюк Михайло Павлович    професор  
Ленюк Олег Михайлович    асистент  
Лусте Ірина Петрівна     доцент 
Лучко Володимир Миколайович   асистент  
Матійчук Михайло Іванович   професор 
Мельничук Лілія Михайлівна                      доцент 
Перун Галина Михайлівна    доцент  
Петришин Роман Іванович               професор 
Тупкало Іван Степанович    асистент   
Царьков Михайло Юрійович                       доцент 
Требко Катерина Іванівна     старший лаборант  

 
 

Кафедра математичного аналізу                      
Маслюченко Володимир Кирилович  зав. кафедри, професор  
Гайдукевич Оксана Іванівна   асистент  
Звоздецький Тарас Іванович     доцент 
Карлова Олена Олексіївна    доцент 
Лінчук Надія Євгенівна      доцент   
Лінчук Степан Степанович      доцент  
Маслюченко Олександр Володимирович     доцент 
Михайлюк Володимир Васильович    доцент  
Настасієв Павло Павлович      доцент   
Нестеренко Василь Володимирович     доцент   
Олійник Надія Петрівна      доцент     
Попов Михайло Михайлович                        доцент  
Собчук Олександр Васильович      доцент   
Туркевич Едвард Йосифович     асистент  
Філіпчук Ольга Ігорівна        асистент 
Фотій Олена Георгіївна                                   асистент 
Балан Віолетта Андріївна     старший лаборант 
Волошин Галина Аркадіївна     лаборант 
Маслюченко Тимофій Володимирович  лаборант 
Мироник Оксана Дмитрівна        старший лаборант 
Туканьова Катерина Олексіївна   лаборант 
 
 

Кафедра математичного моделювання           
Черевко Ігор Михайлович    зав. кафедри, професор  
Готинчан Тетяна Іванівна    доцент 
Івасюк Галина Петрівна     асистент 
Караванова Тетяна петрівна    доцент 
Клевчук Іван Іванович     доцент  
Кушнірчук Василь Йосипович                    доцент  
Лавренчук Володимир Петрович   доцент    
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Лаюк Василь Васильович     асистент 
Літовченко Владислав Антонович   доцент  
Матвій Олександр Васильович    асистент 
Пасічник Галина Савеліївна    доцент   
Перцов Андрій Сергійович    асистент  
Пернай Світлана Анатоліївна    асистент 
Піддубна Лариса Андріївна   доцент   
Сачко Андрій Васильович    асистент  
Спіжавка Дмитро Іванович                          асистент 
Строєв Олександр Миколайович   асистент   
Фратавчан Тоня Михайлівна    доцент  
Фонарюк Наталя Іллівна    старший лаборант  
  
Комп’ютерна лабораторія кафедри математичного моделювання     
Бакай Олександра Василівна   зав. лабораторією  
Гуцул Тетяна Олександрівна   фахівець І категорії 
Конаровська Марина Іванівна    фахівець ІІ категорії 
 

Кафедра прикладної математики 
Бігун Ярослав Йосипович     зав. кафедри, доцент  
Березовська Інесса Володимирівна   асистент 
Дрінь Михайлина Михайлівна   доцент  
Маценко Василь Григорович   доцент  
Мігуца Дмитро Олексійович   доцент  
Петришин Ярослав Романович   асистент  
Самойленко Анатолій Михайлович   професор 
Сергеєва Лідія Миколаївна    аспірант 
Сопронюк Тетяна Миколаївна   доцент 
Філіпчук Микола Петрович   доцент 
Лінчук Юрій Степанович    доцент   
Данилюк Іван Михайлович                          аспірант 
Клічук Олег Романович                                доцент 
Мельник Галина Василівна    асистент   
Шепетюк Богдан Дмитрович   доцент   
Скутар Ігор Дмитрович    асистент  
Дудницький Павло Миколайович   асистент 
Лазоряк Василь Миколайович                              лаборант 
Левицька Ольга Ігорівна     лаборант 
Остапович Петро Васильович    лаборант 
 
Комп’ютерна лабораторія кафедри прикладної математики 
Романенко Наталія Вікторівна    зав. лабораторії  
Банадига Ігор Володимирович   фахівець   
 
Комп’ютерна міжфакультетська лабораторія 
Бунєвич Вікторія Вікторівна    зав. лабораторії   
Сівак Ольга Миколаївна    фахівець ІI категорії   

 
Кафедра математичної і прикладної статистики 

Ясинський Володимир Кирилович  зав. кафедри, професор 
Антонюк Світлана Володимирівна   асистент 
Береза Віталій Юрійович     доцент 
Горбатенко Микола Юрійович    асистент 
Дарійчук Ілля Васильович     асистент 
Дорошенко Ірина Вікторівна    асистент 
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Королюк Володимир Семенович    професор 
Лукашів Тарас Олегович     асистент 
Малик Ігор Володимирович    асистент 
Мусурівський Віктор Іванович    асистент 
Нікітін Анатолій Володимирович    доцент 
Сачко Корнелія Василівна     асистент 
Юрченко Ігор Валерійович    доцент 
Ткачук Світлана Іллівна              старший лаборант 
 
Комп’ютерна лабораторія кафедри математичної та прикладної статистики 
Юрійчук Ірина Любомирівна   зав. лабораторії 
Курінна Світлана Іллівна     фахівець І категорії 
Широковських Альона Олександрівна  фахівець 
 

Викладачі з інших факультетів, які читають дисципліни на 
факультеті прикладної математики 

 
Біології, екології та біотехнології  

Легета У.В.,  
Жук А.В. 

Економічний 
Косташ Т.В., 
Заволічна Т.А., 
Луган О.І., 
Лусте О.О., 
Білик Р.Р. 

Інженерно-технічний 
 Фесів І.В., 

Царик Т.О. 
Іноземних мов 

Бойко Т.О., 
Вакарюк Р.В.,    
Гідора А.Л., 
Стефурак О.В., 
Корчун А.М., 
Лопатюк О.В., 
Черепня Ю.В.,    
Шінько М.М. 

Історії, політології та міжнародних відносин  
Яценюк Г.М., 
Гуйтор М.М., 
Землюк В.П., 
Кіршенблат С.В. 

Комп’ютерних наук 
 Фратавчан В.Г., 

Габуза Н.В., 
Гайовський В.С., 
Ілащук М.С., 
Коцур М.П., 
Руснак М.А., 
Семенюк А.Д., 
Сопронюк Ф.О., 
Стецько Ю.П. 

Педагогіки психології та соціальної роботи 
Гаркавенко Н.В., 
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Доскач С.С., 
Мацьопа Р.Л., 
Руснак І.С. 

Фізичний 
Зушман І.М., 
Фартушинський Р.Б.  

Фізичної культури та здоров’я людини 
Доцюк Л.Г., 
Іванушко Я.Г., 
Козік Н.М., 
Куковська І.Л.,  
Луканьова С.М., 
Музика В.І., 
Романів Л.В., 
Стратійчук Н.А. 

Філологічний 
Даскалюк О.Л., 
Ковтун А.А., 
Козачук Н.В., 
Перепелиця С.С., 
Півторак В.В., 
Прокопчук Ю.П. 

Філософсько-теологічний 
Бучовський В.Р., 
Задубрівська О.М., 
Кілей Ю.Г.,  
Медіна Т.В. 

Юридичний 
Грекул-Ковалик Т.А.  

 
 

2. Координатор від факультету 
Координатор від факультету:  Мартинюк Ольга Василівна, т. 584-880. 
Члени робочої групи:   
                     Піддубна Лариса Андріївна,    т. 584-825; 
                     Маценко Василь Григорович,   т. 584-857; 
                     Пукальський Іван Дмитрович,   т. 584-864; 

         Звоздецький Тарас Іванович,   т. 584-888; 
         Юрченко Ігор Валерійович,    т. 584-881.  

 
 

3. Перелік напрямів 
Напрям “Математика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
Спеціальність “Математика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр математики), 

ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр математики). 
Спеціальність “Статистика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр математики), 

ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр математики). 
Напрям “Прикладна математика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
Спеціальність “Прикладна математика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр 

прикладної математики), ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр прикладної математики). 
Спеціальність “Соціальна інформатика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр 

прикладної математики), ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр прикладної математики). 
Напрям “Інформатика” – ступінь бакалавра (4 роки навчання). 
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Спеціальність “Інформатика” ступінь спеціаліста (1 рік на базі ОКР бакалавр інформатики), 
ступінь магістра (1 рік на базі ОКР бакалавр інформатики). 
 

4. Умови навчання 
      Факультет прикладної математики для освітянської діяльності використовує матеріально-
технічну базу ЧНУ: приміщення (1 корпус ЧНУ), 10 навчальних аудиторій (1 корпус ЧНУ), 4 
комп’ютерних класи (15, 19, 21, 31 аудиторії), які дозволяють проводити одночасно навчання 50 
студентів. При кафедрах математичного моделювання, прикладної математики, математичної та 
прикладної статистики працюють лабораторії з інформаційних та комп’ютерних технологій. На 
факультеті постійно працює кабінет математики, у якому є унікальні видання німецькою, 
англійською і румунською мовами та періодичні наукові видання (журнали, збірники), підручники 
та монографії з фундаментальних і спеціальних математичних та комп’ютерних дисциплін. 
 
 

5. Опис основних методів та форм викладання,  
навчання і способів оцінювання студентів, що використовується на факультеті 

      Навчальний процес на факультеті здійснюється згідно розроблених та затверджених 
навчальних планів напрямів. Вивчення дисциплін відбувається у вигляді лекцій, практичних, 
лабораторних та семінарських занять, групових та індивідуальних консультацій. 
      Системою контролю якості знань охоплені всі періоди навчання студентів. Форми контролю: 
вхідний, поточний, підсумковий, контроль залишкових знань. 
      За допомогою вхідного контролю перевіряються на початку І семестру знання з математики за 
програмою середньої школи. 
      Поточний контроль здійснюється протягом семестру такими засобами: контрольне опитування 
на лекціях, практичних і семінарських заняттях; здача лабораторних робіт, рейтингова система 
контролю; контрольні і самостійні роботи; колоквіуми, доповіді науково-дослідних робіт на 
семінарах. Поточний контроль здійснюється шляхом усного опитування, в письмовій формі, 
шляхом комп’ютерного тестування. 
      Підсумковий контроль відбувається з кожної дисципліни в кінці семестру шляхом проведення 
заліку чи екзамену згідно робочого навчального плану, а також при захисті курсових, дипломних і 
магістерських робіт на 3-му, 4-му і 5-му курсах. 
      Контроль залишкових знань здійснюється у формі контрольних робіт з дисциплін у 
наступному, після закінчення дисципліни, семестрі. 
      У робочих програмах всіх дисциплін наведено критерії умов заліку і критерії оцінювання знань 
на іспиті. Пакети контрольних завдань містять критерії оцінок залишкових знань. 
       Для виконання курсових, дипломних і магістерських робіт студенти мають нагоду 
скористатись методичними вказівками з підготовки, виконання, оформлення й захисту 
відповідних робіт. Причому студентам у електронній формі надаються структурні елементи робіт, 
вказуються джерела інформації в мережі Internet та засоби їх пошуку. 
       На факультеті наявне обладнання і програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати наукові 
та учбові роботи на сучасному рівні з використанням пакетів прикладних програм з фахової 
підготовки. 
      Розроблені методичні рекомендації для виробничої і педагогічної практики студентів IV і V 
курсів, а також переддипломної практики для спеціалістів і асистентської практики для магістрів у 
10-му семестрі. 
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Ступенева структура 
 

Напрям „Математика” 
 

За даним напрямом проводиться підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, 
„спеціаліст” і „магістр” для викладання математики та інформатики у середніх і вищих 
навчальних закладах, роботи на інженерно-технічних посадах у галузі розробки, впровадження та 
використання математичних методів і комп’ютерного забезпечення. 

Програма підготовки включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1278 
год.), цикл природничо-наукової підготовки (2322 год.) та цикл професійної та практичної 
підготовки (3906 год.), тобто загальний обсяг годин підготовки бакалавра (термін навчання – 4 
роки) – 7506 годин. Вибір частини дисциплін з останнього циклу на старших курсах здійснюють 
самі студенти. Загальний обсяг годин для підготовки спеціаліста (термін навчання – 1 рік на базі 
ОПП бакалавра) складає 864 години. Загальний обсяг годин для підготовки магістра (термін 
навчання – 1 рік на базі ОПП бакалавра) складає  954 години. 

Навики практичної роботи набуваються бакалаврами за час чотиритижневої педагогічної 
практики на IV курсі, спеціалістами на V курсі (8 тижнів) і магістрами – асистентської (8 тижнів) 
на V курсі. Студенти спеціалізацій „математичне та комп’ютерне моделювання” та „актуарна та 
фінансова математика” протягом вказаного часу проходять виробничу практику на підприємствах 
різної форми власності, у фірмах та державних установах. 

У напрямі математика є дві спеціальності:  
1) математика,  
2) статистика. 
Спеціальність математика містить чотири спеціалізації: 
1) диференціальні рівняння; 
2) математичне та комп’ютерне моделювання; 
3) математичний аналіз; 
4) алгебра та геометрія. 

 Починаючи з третього курсу кожен студент навчається у групі, що відповідає вибраній ним 
спеціалізації. Кожна спеціалізація включає 38,5 кредиту по циклу професійної підготовки, 160 
кредитів з нормативних дисциплін і 41,5 кредитів з вибіркових дисциплін. Разом: 240 кредитів – 
бакалавр; 300 (240+60) кредитів – спеціаліст та 300  (240+60) кредитів – магістр.     
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "бакалавр" (спеціальність - математика) 

  

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

1 курс, 1 семестр 
Історія української культури Іспит 72 2 
Українська мова (за проф. спрямуванням) Держ.іспит 108 3 
Іноземна мова  72 2 
Фізичне виховання  72  
Аналітична геометрія Іспит 180 5 
Математичний аналіз 1 Іспит 324 9 
Лінійна алгебра Іспит 216 6 
Інформатика і програмування Залік 108 3 

1 курс, 2 семестр 
Історія України Іспит 108 3 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання Залік 72  
Математичний аналіз 1 Іспит 252 7 
Лінійна алгебра Іспит 180 5 
Аналітична геометрія Залік 108 3 
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Дискретна математика Іспит 108 3 
Інформатика і програмування Залік 108 3 
Практикум на ЕОМ  36 1 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 

2 курс, 3 семестр 
Правознавство Залік 90 2,5 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання  36 1 
Математичний аналіз 2 Іспит 216 8 
Алгебра і теорія чисел Іспит 90 3,5 
Диференціальні рівняння Залік 108 5 
Інформатика і програмування Іспит 108 5 
Практикум на ЕОМ  54 1,5 
Основи охорони  праці Іспит 54 1,5 

2 курс, 4 семестр 
Філософія Іспит 108 3 
Іноземна мова Іспит 72 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Математичний аналіз 2 Іспит 216 6 
Диференціальна геометрія і топологія Іспит 108 4 
Диференціальні рівняння Іспит 108 4 
Алгебра і теорія чисел Залік 90 3 
Практикум на ЕОМ Залік 54 2,5 
Екологія Залік 54 1,5 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 

3 курс, 5 семестр  
Економічна теорія Іспит 108 4 
Фізичне виховання  36 1 
Диференціальна геометрія і топологія Іспит 108 3,5 
Комплексний аналіз Іспит 162 5 
Теорія міри та інтеграла Залік 135 4 
Рівняння з частинними похідними Іспит 189 6 
Психологія Іспит 108 3 

Спеціалізація – диференціальні рівняння 
Узагальнені функції та їх застосування до задач 
математичної фізики та рівнянь з частинними похідними Залік 135 3,5 

Спеціалізація – математичний аналіз 
Загальна теорія функцій Залік 135 3,5 

Спеціалізація – алгебра і геометрія 
Основи теорії груп Залік 135 3,5 

3 курс, 6 семестр 
Релігієзнавство Залік 54 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Теорія ймовірностей і математична статистика Іспит 144 4,5 
Функціональний аналіз Іспит 162 4 
Педагогіка Іспит 108 3 
Основи медичних знань і охорона здоров'я дітей Залік 162 3,5 
Елементарна математика і методика викладання 
математики Іспит 189 6 

Курсова робота Захист   
Спеціалізація – диференціальні рівняння 

Узагальнені функції та їх застосування до задач Іспит 81 3 
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математичної фізики та рівнянь з частинними похідними 
Елементи якісної теорії звичайних диференціальних 
рівнянь Залік 108 3 

Спеціалізація – математичний аналіз 
Класифікація розривних функцій Залік 81 3 
Оператори в просторах аналітичних функцій Іспит 108 3 

Спеціалізація – алгебра і геометрія 
Аналітична геометрія афінних та евклідових просторів Іспит 108 3 
Простори з квадратичною метрикою Залік 108 3 

4 курс, 7 семестр 
Соціологія Залік 54 2 
Методи обчислень Іспит 108 3 
Теорія ймовірностей і математична статистика Іспит 126 3,5 
Теоретична механіка Залік 162 4,5 
Основи педагогічної майстерності Залік 54 2 
Елементарна математика і методика викладання 
математики Залік 189 5 

Методика викладання інформатики Іспит 108 3 
Спеціалізація – диференціальні рівняння 

Задачі дифузії та теплопровідності Залік 108 3 
Крайові задачі для параболічних рівнянь другого 
порядку Іспит 108 4 

Спеціалізація – математичний аналіз 
Еквівалентність лінійних операторів  в аналітичних 
просторах Залік 108 3 

Топологічні векторні простори Іспит 135 4 
Спеціалізація – алгебра і геометрія 

Геометричні перетворення Іспит 108 3 
Аналітична геометрія афінних та евклідових просторів Залік 108 4 

4 курс, 8 семестр 
Політологія Залік 108 4 
Теоретична фізика Іспит 162 4,5 
Безпека життєдіяльності Залік 54 1,5 
Варіаційне числення і методи оптимізації Іспит 135 4 
Елементарна математика і методика викладання 
математики Залік 81 2 

Основи Web-дизайну Залік 108 3 
Основи геометрії Залік 81 3 
Педагогічна практика Захист 108 4 
Курсова робота Захист   
Державний іспит    

Спеціалізація – диференціальні рівняння 
Крайові задачі для параболічних рівнянь другого 
порядку Залік 54 1,5 

Еліптичні крайові задачі 2-го порядку Іспит 81 2 
Гібридні інтегральні перетворення Іспит 81 1,5 

Спеціалізація – математичний аналіз 
Додаткові розділи теорії функцій Іспит 108 3 
Геометрія банахових просторів Іспит 81 2 

Спеціалізація – алгебра і геометрія 
Вибрані питання алгебри та початків аналізу Іспит 108 3 
Вибрані розділи сучасної математики Іспит 81 2 
  8073 240 
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Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "бакалавр" (спеціальність - статистика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

1 курс, 1 семестр 
Історія української культури Іспит 72 2 
Українська мова (за проф. спрямуванням) Держ.іспит 108 3 
Іноземна мова  72 2 
Фізичне виховання  72  
Аналітична геометрія Іспит 180 5 
Математичний аналіз 1 Іспит 324 9 
Лінійна алгебра Іспит 216 6 
Інформатика і програмування Залік 108 3 

1 курс, 2 семестр 
Історія України Іспит 108 3 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання Залік 72  
Математичний аналіз 1 Іспит 252 7 
Лінійна алгебра Іспит 180 5 
Аналітична геометрія Залік 108 3 
Дискретна математика Іспит 108 3 
Інформатика і програмування Залік 108 3 
Практикум на ЕОМ  36 1 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 

2 курс, 3 семестр 
Правознавство Залік 90 2,5 
Іноземна мова Залік 72 2 
Фізичне виховання  36 1 
Математичний аналіз 2 Іспит 216 8 
Алгебра і теорія чисел Іспит 90 3,5 
Диференціальні рівняння Залік 108 5 
Інформатика і програмування Іспит 108 5 
Практикум на ЕОМ  54 1,5 
Основи охорони  праці Іспит 54 1,5 

2 курс, 4 семестр 
Філософія Іспит 108 3 
Іноземна мова Іспит 72 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Математичний аналіз 2 Іспит 216 6 
Диференціальна геометрія і топологія Іспит 108 4 
Диференціальні рівняння Іспит 108 4 
Алгебра і теорія чисел Залік 90 3 
Практикум на ЕОМ Залік 54 2,5 
Екологія Залік 54 1,5 
Обчислювальна практика (програмування) Залік 108 3 

3 курс, 5 семестр  
Економічна теорія Іспит 108 4 
Фізичне виховання  36 1 
Диференціальна геометрія і топологія Іспит 108 3,5 
Комплексний аналіз Іспит 162 5 
Теорія міри та інтеграла Залік 162 4 
Рівняння з частинними похідними Іспит 216 6 
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Психологія Залік 54 2 
Психологія* Іспит* 54* 1,5* 
Проектування баз даних інформаційних систем Залік 189 4,5 

3 курс, 6 семестр 
Релігієзнавство Залік 54 2 
Фізичне виховання Залік 36 1 
Теорія ймовірностей і математична статистика Іспит 144 4,5 
Функціональний аналіз Іспит 162 4 
Педагогіка* Іспит* 108* 3* 
Фінансова математика Іспит 189 5 
Комп’ютерні методи та засоби обробки економічної 
інформації Залік 135 3 

Прикладне програмне забезпечення Залік 135 3,5 
Комп’ютерна графіка Іспит 162 4 
Основи актуарної математики Залік 108 3 
Курсова робота Захист   

4 курс, 7 семестр 
Соціологія Залік 54 2 
Методи обчислень Іспит 108 3 
Теорія ймовірностей і математична статистика Іспит 126 3,5 
Теоретична механіка Залік 162 4,5 
Теорія випадкових процесів Іспит 108 5 
Методика викладання математики в середній школі* Іспит* 54* 1,5* 
Методика викладання інформатики* Залік* 54* 1,5* 
Комп’ютерні технології страхування життя та майна Залік 108 4 
Математичні моделі мікро- і макроекономіки Залік 108 4 
Сучасні технології програмування Іспит 108 4 

4 курс, 8 семестр 
Політологія Залік 108 4 
Теоретична фізика Іспит 162 4,5 
Безпека життєдіяльності Залік 54 1,5 
Варіаційне числення і методи оптимізації Іспит 162 4 
Економетрія Залік 81 3 
Статистичне моделювання Залік 108 4 
Прикладний статистичний аналіз Іспит 135 4,5 
Педагогічна практика* Захист* 108* 3* 
Виробнича практика Захист 108 3 
Марковські та напівмарковські процеси у стохастични 
моделях систем Іспит 135 4,5 

Курсова робота Захист   
Державний іспит    
  7965 240 
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Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" (спеціальність - математика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

Спеціалізація – диференціальні рівняння 
5 курс, 9 семестр 

Цивільна оборона Залік 54 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Класифікація олімпіад них задач та їх розв’язування Залік 108 4 
Вибрані розділи сучасної математики Іспит 81 3 
Бази даних Залік  81 3 
Загальні параболічні крайові задачі Іспит 108 5 
Задачі з рухомими межами Залік 81 3 
Чисельні методи розв’язування крайових задач для 
рівнянь з частинними похідними 

Іспит 108 5 

Інтегральні перетворення та їх застосування  Іспит 81 3 
5 курс, 10 семестр 

Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Педагогічна практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  5 
Дипломне проектування Захист   10 

  864 60 
Спеціалізація – математичне та комп’ютерне моделювання 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Класифікація олімпіад них задач та їх розв’язування Залік 108 4 
Вибрані розділи сучасної математики Іспит 81 3 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 
Зображення геометричних фігур у просторі та 
моделювання плоских перерізів Іспит 108 4 

Методи теорії самоспряжених операторів та їх 
застосуваня Іспит 108 4 

Диференціально-геометричні структури на многовидах Іспит 81 4 
Інваріантні многовиди динамічних систем Залік 135 6 

5 курс, 10 семестр 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Виробнича практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  5 
Дипломне проектування Захист   10 
Педагогічна практика* Захист*  3* 

  864 60 
Спеціалізація – математичний аналіз 

5 курс, 9 семестр  
Цивільна оборона Залік 54 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Класифікація олімпіад них задач та їх розв’язування Залік 108 4 
Вибрані розділи сучасної математики Іспит 81 3 
Бази даних Залік  81 3 
Векторні ґрадки Іспит 135 6 
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Диференціальні оператори нескінченного порядку Іспит 108 4 
Теорія функцій багатьох змінних Іспит 135 6 

5 курс, 10 семестр 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Педагогічна практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  5 
Дипломне проектування Захист   10 

  864 60 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "магістр"(спеціальність - математика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

Спеціалізація – диференціальні рівняння 
5 курс, 9 семестр 

Цивільна оборона Залік 54 1,5 
Методика викладання математики у вищій школі Іспит 54 2 
Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Теоретичні основи математики Залік 81 3 
Чисельні методи розв’язування крайових задач для 
рівнянь з частинними похідними Іспит 135 5 

Загальні параболічні крайові задачі Іспит 162 6 
Задачі з рухомими межами Іспит 162 6 

5 курс, 10 семестр 
Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 

  954 60 
Спеціалізація – математичне та комп’ютерне моделювання 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 1,5 
Методика викладання математики у вищій школі Іспит 54 2 
Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 
Інваріантні многовиди динамічних систем Залік 135 5 
Методи теорії самоспряжених операторів та їх 
застосування Іспит 108 4 

Узагальнені функції та їх застосування Іспит 135 5 
Еволюційні рівняння нескінченного порядку Залік 135 5 

5 курс, 10 семестр 
Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 
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  954 60 
Спеціалізація – математичний аналіз 

5 курс, 9 семестр  
Цивільна оборона Залік 54 1,5 
Методика викладання математики у вищій школі Іспит 54 2 
Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 2 
Історія і методологія математики Залік 54 2 
Додатні оператори Іспит 162 6 
Вибрані питання теорії операторів у просторах 
аналітичних функцій Іспит 162 6 

Нарізні і сукупні властивості функцій багатьох змінних Іспит 216 8 
5 курс, 10 семестр 

Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 

  954 60 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" (спеціальність - статистика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 2 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 
Моделювання та управління економіко-виробничими 
процесами  Залік 135 4 

Математичні, програмні та апаратні методи захисту 
інформації  Залік 135 4 

Стохастичні моделі фінансової математики  Іспит 135 4 
Теорія ризику в страхуванні  Іспит 108 4 
Багатовимірний статистичний аналіз  Залік 108 4 
Теорія прийняття рішень  Іспит 108 4 
Інформаційні технології менеджменту  Залік 81 3 

5 курс, 10 семестр 
Інформаційно-комунікаційні технології* Залік* 72* 2* 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Виробнича практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  7 
Дипломне проектування Захист   10 
Педагогічна практика* Захист*  3* 

  954 60 
 

Структура курсів за семестрами для одержання кваліфікаційного 
рівня "магістр"(спеціальність - статистика) 

 

Назва дисципліни Форма 
контролю Години Кредити 

5 курс, 9 семестр 
Цивільна оборона Залік 54 1,5 
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Методика викладання інформатики у вищій школі Іспит 54 2 
Педагогіка і психологія вищої школи Іспит 108 2 
Охорона праці в галузі Іспит 27 1 
Математичні, програмні та апаратні методи захисту 
інформації  Залік 189 5 

Стохастичні моделі фінансової математики  Іспит 135 4 
Стійкість та керування у стохастичних динамічних 
системах з післядією  Іспит 135 4 

Стохастичне прогнозування  Залік 135 4 
Системний аналіз фінансових структур Залік 135 4 

5 курс, 10 семестр 
Вища освіта і Болонський процес Залік 36 1 
Інформаційно-комунікаційні технології Залік 72 2 
Інтелектуальна власність Залік 36 1 
Асистентська практика Захист  12 
Переддипломна практика Захист  4 
Магістерська наукова робота Захист  10 

  1116 60 
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ДИСЦИПЛІНИ 
Напрям „Математика” 
Кваліфікація бакалавр 

 
Історія України 
Історія української культури 
Українська мова (за проф. спрямуванням) 
Іноземна мова 

 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

288 год. (4 кредитів) 
ЗМ 1. ЕТАП БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

НЕ 1.1. Легка атлетика 
НЕ 1.2. Спортивні ігри 
НЕ 1.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
 
ЗМ 2. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ  

НЕ 2.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 2.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 2.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль  
 
ЗМ 3. СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП  

НЕ 3.1. Легка атлетика 
НЕ 3.2. Спортивні ігри 
НЕ 3.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
 
ЗМ 4. ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ 
НЕ 4.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 4.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 4.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль  
 
ЗМ 5. ЕТАП ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ 
НЕ 5.1. Легка атлетика 
НЕ 5.2. Спортивні ігри 
НЕ 5.3. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
 
ЗМ 6. ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ 
НЕ 6.1. Спеціальна підготовка (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, спортивна 
боротьба, плавання, основна гімнастика, атлетична гімнастика). 
НЕ 6.2. Загальна фізична підготовка 
НЕ 6.3. Легка атлетика 
Модуль-контроль (диференційований залік). 
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«ПРАВОЗНАВСТВО» 
90 год. (2,5 кредитів) 

 
1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

         Активні процеси розбудови суверенної української держави, а також діяльність спрямована 
на створення національної системи права вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту 
приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямків 
розвитку основоположних державно-правових явищ та процесів. Ця вимога стосується не тільки 
тих осіб, які навчаються у вищих закладах освіти і прагнуть стати юристами-фахівцями, але і 
студентів з інших факультетів. Для останніх глибоке знання чинного законодавства, теоретичних 
основ формування та розвитку держави і права, особливостей функціонування різних галузей 
права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння, засвоєння та ефективної 
реалізації на практиці своїх прав і свобод, але й стає громадянським обов’язком. 
         Все це викликає необхідність глибокого вивчення основних державно-правових категорій і 
конструкцій, багато галузевого інструментарію та наданих ним різноманітних можливостей. Тим 
самим “Правознавство” як учбова дисципліна стає необхідним і незамінним компоненом сучасної 
освіти. 
         Предметом курсу “Правознавство” є норми фундаментальних галузей права України, які 
визначають основні засади регулювання державно-правових, цивільних, кримінальних, 
господарських, трудових, сімейних правовідносин. 
         Програма курсу “Правознавство” побудована з метою найбільш оптимального викладення 
необхідного навчального матеріалу. В ній висвітлено визначальні положення теорії держави і 
права, а також основні положення фундаментальних галузей права – конституційного, цивільного, 
кримінального, трудового, сімейного тощо. Кожна з цих частин розділена на розділи, які 
охоплюють основні структурні підрозділи та інститути галузі. 
         В основу курсу покладено вихідні положення теорії держави і права, а також галузевих 
юридичних наук, вироблені і перероблені багаторічною практикою застосування основні правові 
інститути і категорії, а також науковий аналіз їх законодавчого оформлення. 
         Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності 
державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в 
практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової 
культури. 
         Після вивчення даного курсу студенти повинні: 

 володіти знаннями з різних галузей права; 
 розуміти зміст нормативних актів; 
 вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. 

         Навчання будується з використанням активних методів: сполучення аудиторних занять із 
самостійною роботою. До аудиторних занять належать: лекції, практичні заняття, консультації. У 
поняття самостійної роботи входить написання рефератів, робота з літературою і нормативними 
актами, огляд бібліографії, вирішення практичних завдань та інші форми. Для перевірки знань 
використовуються також тестові завдання. Останні носять диференційований характер, подаються 
альтернативні тести (правильності і помилковості), тести з вибірковими відповідями або ж з 
двостороннім вибором. Виконання тестових та інших завдань покликане сприяти розвитку у 
студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, 
систематизувати отримані знання. Кожна тема супроводжується переліком основних питань та 
списком літератури. При підготовці до занять студент не повинний обмежуватися списком 
літератури, зазначеної у посібнику, але й здійснювати пошук самостійно. 
         Завдання курсу: 
І.  Формування уявлень про предмет курсу: 

1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ; 
2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне 

сприйняття державно-правових явищ; 
3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-

правового регулювання. 
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ІІ.  Засвоєння основних понять з курсу: 
1. збагачення словника термінів; 
2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-

правові предмети і явища з метою формування відповідних понять. 
ІІІ.  Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності: 

1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності; 
2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, 

сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань. 
 

2. Основні знання, уміння та навички, що будуть сформовані  у процесі вивчення курсу. 
Вивчення курсу дозволяє студентові уяснити співвідношення суспільства і держави, 

причини виникнення держави як універсального соціального інституту, тих ознак, які відрізняють 
її від інших форм соціальної організації діяльності людей. Однією із таких відмінностей є 
правотворча діяльність держави, тобто виключне право встановлювати і санкціонувати 
загальнообов’язкові правила поведінки і  взаємовідносини в суспільстві. Не менш важливим є 
осмислення системного характеру права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів 
розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві. 

“Правознавство” як навчальна дисципліна має озброїти студентів знаннями понять, методів 
і принципів пізнання та аналізу державно-правових явищ. Вона складає основу їх 
загальнотеоретичної підготовки, правової культури і правосвідомості. Специфіка “Правознавства” 
як навчальної дисципліни полягає у знанні правових понять, їх ознак, у здатності застосовувати їх 
до аналізу конкретних державно-правових явищ. 

Вивчення курсу здійснюється за 2 змістовими модулями: 
 
Змістовий модуль 1. Теорія держави і  права. Конституційне право України 
НЕ 1.1. Теорія держави 
 Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки 
та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. 
Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний 
режим. 
НЕ 1.2. Теорія права 
 Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів 
права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття та принципи 
правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та 
структура правових відносин. 
НЕ 1.3. Конституційне право України 
 Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості 
Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус 
людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 
Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України.  Поняття статусу депутата. 
ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. 
Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система органів 
місцевого самоврядування в Україні. 
 
Змістовий модуль 2. Загальна характеристика окремих галузей права України 
НЕ 2.1 . Кримінальне право України 
 Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та 
ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття 
кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину.  Співучасть у злочині: 
поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки  кримінального покарання. Система кримінальних 
покарань. Загальні засади призначення покарання.  Амністія та помилуваня. Погашення і зняття 
судимості. 
НЕ  2.2. Цивільне право України 



 Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: поняття, 
елементи.  Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права.  Цивільно-
правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового 
права України. 
НЕ 2.3 . Трудове право України 
 Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір: 
поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. 
Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна 
відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори. 
НЕ 2.4. Сімейне право України 
 Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний 
договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та 
обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.  

Рекомендована література 
1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. 

ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42. 
2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: 

Юридична література, 2003. – С. 29-44. 
3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12. 
4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 

2004. – С. 19-21, 44-64.  
5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 

2007. – С. 5-33,  
6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-

33. 
7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50. 
8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.  
 
ФІЛОСОФІЯ 

 
 «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»  

54 години (1,5 кредити) 
 

 Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення 
безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне 
вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти України «Про вдосконалення навчання з 
охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України» від 
02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та 
підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших 
нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і бакалавр) у вищих закладах 
освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни «Основи охорони 
праці». 

«Основи охорони праці» — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 
формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній 
діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни 
праці, виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними 
державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу 
пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої 
діяльності. 
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Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з законодавчою та нормативною 
базою з питань ОП, а також з основами виробничої  безпеки.  
 

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: 
а) знати: 

1. Зміст основних нормативно-правових документів з питань ОП. 
2. Основні характеристики параметрів виробничого середовища та їх вплив на людину. 
3. Зміст та обсяг надання першої медичної допомоги потерпілим. 
 

 б) уміти: 
1. Оцінювати умови праці з організаційно - економічних питань; 
2. Застосовувати навички аналізу стану ОП на підприємстві; 
3. Оцінювати параметри мікроклімату виробничих приміщень 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Н.Е. 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 

Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Основні положення Закону України «Про 
охорону праці». Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Відповідальність за порушення 
законодавства з охорони праці. Державне управління охороною праці. 
Н.Е. 1.2. Організація охорони праці на виробництві. 

Обов’язки роботодавців та працівників щодо виконання вимог охорони праці. Служба 
охорони праці підприємства. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. Стажування, дублювання та допуск 
працівників до роботи. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці. 
Н.Е. 1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві. 
Класифікація нещасних випадків. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і 
отруєнь. Розслідування та облік аварій. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та 
професійної захворюваності на виробництві. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ 
Н.Е. 2.1. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 

Фізіологічні особливості різних видів діяльності. Гігієнічна класифікація праці. 
Мікроклімат виробничих приміщень. Забруднення повітря виробничих приміщень. Вентиляція 
виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, ультразвук та 
інфразвук. Іонізуюче випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. 
Випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоні, ультрафіолетові, лазерні). Охорона праці 
користувачів комп’ютерів. Засоби колективного та індивідуального захисту. 
Н.Е. 2.2. Електробезпека. 

Дія електричного струму на організм людини. Види електричних травм. Допустимі 
значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 
електрострумом. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок. Надання 
першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. 
Н.Е. 2.3. Пожежна безпека. 

Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та 
матеріалів. Оцінка об’єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки. Забезпечення пожежної безпеки 
об’єкта.  
Н.Е. 2.4. Надання першої медичної допомоги потерпілим. 
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Порядок надання першої медичної допомоги при: електротравмах; закритих і відкритих 
ушкодженнях живота; закритих і відкритих ушкодженнях хребта і спинного мозку; закритих і 
відкритих ушкодженнях черепа; травматичному шоці; тепловому та сонячному ударі; асфіксії; 
артеріальних і венозних кровотечах; переломах кісток; ураженні блискавкою; обмороженнях. 

Правила поведінки з потерпілим при травмах. Методика проведення непрямого масажу 
серця і штучної вентиляції легень. 
Н.Е. 2.5. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування 

підіймально-транспортної техніки. 
Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Безпека 

вантажопідіймального обладнання. 
 

Основна література до курсу: 
 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.    Основи охорони праці: Підручник. 2-е 
вид./ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с. 

2. Закон України  „Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р. 
3. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів. У 4 т. – К.: 

держнаглядохоронпраці; Основа, 1995. 
4. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с. 
5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С.   Психология безопасности труда. – СПб, 1996. 
6. Геврик Є.О.  Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 
7. Денисенко Г.Ф.  Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995. – 320 с. 
8. Жидецький В.Ц.   Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 
9. Охрана труда / Князевский Б.А., Долин п.А., Марусова т.П. и др./ Под ред. Б.А. 

Князевского. – М.: Высшая школа, 1982. – 312 с. 
10. Основи охорони праці/ За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. – К.: основа, 2000. – 416 с. 

 
Методика викладання та методи навчання: В процесі  викладання даної дисципліни 

використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання: лекції, практичні 
заняття, модульні контрольні роботи, тести. 

 
Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю 

(складання тестових завдань, проведення поточного модульного і підсумкового тестового 
контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового заліку чи іспиту 
(згідно робочих програм факультету). 

 

 «ЕКОЛОГІЯ» 
54 год. (1,5 кредити) 

Мета курсу: студент повинен оволодіти фактичним матеріалом даної дисципліни, засвоїти 
наукову термінологію з екології, навчитись формуванню системного підходу до вирішення 
екологічних проблем. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про основні 
поняття та терміни екології, про основні складові різних рівнів організації живого, закономірності 
будови та функціонування біологічних моделей, про гомеостаз як важливу характеристику систем, 
про специфіку екологічних систем, про основні задачі щодо вирішення глобальних та 
регіональних екологічних проблем сьогодення; уміння визначати загальні принципи та рівень 
взаємодії організмів між собою та з факторами навколишнього середовища, виявляти чинники, що 
характеризують функціональні складові і зв’язки біосфери, вільно оперувати набутими знаннями 
при аналізі й вирішенні певних екологічних ситуацій і задач.  
 

ЗМ 1.  ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ 
 НЕ 1.1.  Екологія – наука про взаємодію організмів та їх угруповань із середовищем 
існування та між собою. 
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1. Екологія як наука, її предмет, методи та завдання. 
2. Основні розділи екології. 
3. Глобальні екологічні проблеми сьогодення, актуалізація екологічних досліджень. 

 
   НЕ 1.2. Екологічні фактори, їх класифікації та загальні закономірності дії на живі 

організми. 
1.2.Основні середовища існування організмів. 
2. Екологічні фактори, як елементи середовища. 
3. Класифікації екологічних факторів. 
4. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми. 

 
 

   НЕ 1.3. Теоретичні аспекти функціонування популяцій. Екосистеми та їх місце в 
організації біосфери. 

1. Поняття популяції та виду в екології. 
2. Структура популяцій. 
3. Біоценози та їх різноманітність. 
4. Кругообіг речовин в екосистемі, поняття про трофічні ланцюги. 
5. Біогеоценоз. 

 
НЕ 1.4. Структурні та функціональні особливості біосфери. 

1. Поняття “біосфери”. Вчення В.І. Вернадського про біосферу. 
2. Поява проблеми “людина і оточуюче середовище”, її розвиток і перспективи. 
3. Біосфера, її межі та походження.  
4. Поняття “ноосфери”. 

 
 

ЗМ 2.  ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ 
НЕ 2.1. Природні та антропогенні забруднення біосфери стійкість екосистем. 

1.  Забруднення та їх класифікації. 
2. Характеристика основних категорій забрудників. 
3. Нормування антропогенного забруднення та поняття про екологічний моніторинг. 

 

НЕ 2.2. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери. 
1. Характеристика основних хімічних та фізичних забруднень різних типів середовища. 
2. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери. 
3. Нормування якості повітря та визначення концентрації забрудників у всіх типах середовищ 

довкілля. 
 

НЕ 2.3. Проблеми охорони живої природи.  
1. Сучасний стан і перспективи охорони рослинного і тваринного світу. 
2. Раціональне використання фітоценозів та зооценозів. 
3. Заповідна справа і міжнародне співробітництво. 

 
НЕ 2.4. Правові та міжнародні аспекти охорони природи. Міжнародні природні ресурси та 

співробітництво в галузі охорони природи. Екологічні проблеми України 
 

1. Історія міжнародної екологічної співпраці.  
2. Міжнародні природні ресурси. 
3. Міжнародні екологічні організації і програми охорони оточуючого середовища. Участь 

України у міжнародних природоохоронних заходах та реалізації екологічних програм і 
проектів. 

4. Екологічний стан окремих регіонів України 
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Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела: 
1. Білявський Г.О. Основи екологічних знань.- К.: Либідь, 1995.- 288 с. 
2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.:Либідь, 1995.- 368 с. 
3. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь.- Кишинев: Гл.ред. МСЭ.- 408 с. 
4. Джигерей В.С Екологія та охорона навколишнього середовища.- К.- 2000. 
5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника.- К.:Вища 

шк., 2001.- 358 с. 
6. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів:Світ, 2000.- 500 с. 
 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
СОЦІОЛОГІЯ 
ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

“ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» 
162 год. (4,5 кредити) 

 
 Мета викладання дисципліни: дати студентам глибоке розуміння закономірностей руху 
класичних систем. Студент повинен оволодіти загальним математичним апаратом класичної 
механіки і вміти використовувати його для розв’язування практичних задач. 

 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання основних 

понять, принципів та закономірностей класичної механіки; різних способів розв’язку основної 
задачі динаміки; способи опису механічного руху фізичних тіл у різних системах відліку;  уміння 
аналізу поставленої практичної задачі з подальшим вибором найоптимальнішого способу її 
розв’язку; абстрагуватись від несуттєвих деталей і використовувати математичні моделі, що 
найбільш повно передають суть фізичних явищ. 

 
Вивчення курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
«Кінематика. Основні поняття динаміки.» 

НЕ 1.1. ВСТУП. 
 Основи кінематики. Кінематичні характеристики. Природнє задання руху точки. 
НЕ 1.2.-4. Основні поняття динаміки. 
Поняття сили і маси. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона. принцип відносності Галілея. 
НЕ 1.5.-8. Ззагальні теореми динаміки. 
Закони збереження імпульсу, моменту імпульсу та повної механічної енергії. Рух у центрально-

симетричному полі. Задача двох тіл.  
НЕ 1.9.-12. Рівняння Лагранжа. 
Загальні рівняння механіки. Рівняння Лагранжа зі зв’язками. Рівняння Лагранжа у незалежних 

координатах. Циклічні координати. Рівняння Лагранжа і принцип найменшої дії. Закони 
зміни і збереження узагальненого імпульсу та узагальненої енергії. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Теорія коливань. Метод Гамільтона.» 
 
НЕ 2.1-3. Лінійні коливання. 
Вільні одновимірні коливання. Власні і головні коливання системи. Вимушені коливання. 
НЕ 2.4-6. Метод Гамільтона.  
Функція Гамільтона. Канонічні рівняння руху. Вивід рівнянь. Дія як функція координат. 

Інтегральні інваріанти. Дужки Пуассона та їх властивонті. Теорема Ліувіля. 
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НЕ 2.7-9. Метод Гамільтона-Якобі.  
Метод Гамільтона-Якобі. Метод розділення змінних. Рух матеріальної точки та хвильовий процес. 
 

Основна література до курсу: 
 

1. Ольховсий И.И. Курс теоретической механики для физиков: Учебник. М.:, 1978. – 574 с. 
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. – М., Наука, 1973. – 208 с. 
3. Ольховсий И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С. Задачи по теоретической механике для 

физиков: Учеб. пособие. М.:, 1977. – 389 с. 
 
ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
54 год. (1,5 кредити) 

 
 Кількість надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження зростає з кожним 
роком не тільки в Україні, а й у світі в цілому.  
 Аналіз реалізації природних загроз та прогноз їх розвитку показує, що виникнення 
природних надзвичайних ситуацій є в більшості випадків об’єктивним неконтрольованим 
процесом. Разом з тим, існує низка антропогенних факторів, що сприяють виникненню 
надзвичайних ситуацій (збільшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, 
висока урбанізація територій, нераціональне розміщення об’єктів господарської діяльності, 
відсутність чи поганий стан гідротехнічних, протизсувних, протиселевих та інших захисних 
споруд). 
 Основними причинами техногенних загроз є незадовільне виконання та порушення вимог 
технології виробництва, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан 
зберігання, утилізації та поховання відходів. 
 Сьогодні визначено багато причин, що сприяють такому стану речей, серед основних – це 
низька освіченість керівного складу, виробничого персоналу, особливо студентів вищих 
навчальних закладів освіти щодо дій у надзвичайних ситуаціях (НС), які навчаються за прийнятою 
програмою     від 20 червня 1995 року № 182/200.  

Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів 
про загальні закономірності  виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх 
властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини. 

Завдання  дисципліни БЖД навчити студентів: 
- загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям; 
- визначити небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих 

небезпек; 
- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих  та вражаючих 

факторів; 
- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм 

людини; 
- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, 

правові , технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які 
спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати : 
- небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного 

часу; 
- наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє 

середовище; 
- основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання. 

Вміти: 
- реалізувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я та 

безпечних умов життя і діяльності людини; 
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- у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, 
спрямовані на їх ліквідацію. 

Бути ознайомленим: 
- зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно-технічних 

документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у надзвичайних 
ситуаціях; 

- з видами та організацією екстреної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
мирного часу. 

 
Підготовку студентів з БЖД рекомендуємо планувати на молодших курсах (так як і в 

діючий Програмі). Теоретичні знання проводяться в складі навчальних груп, практичні – 
напівгруп. 
 Перелік тем в розділах може бути зміненим ( до 15% від загального змісту дисципліни 
БЖД) без скорочення загального обсягу навчальних годин. 
 Під час занять можливе використання фронтального опитування студентів, проведення 
письмових контрольних летючок, програмованого контролю знань. 
 Програма з дисципліни складається із двох підрозділів: 
1 – БЖД у повсякденних умовах; 
2 – БЖД у надзвичайних ситуаціях мирного часу. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

БЖД   У ПОВСЯКДЕННИХ УМОВАХ 

 
Н.Е. 1.1. Теоретичні основи  БЖД  (лекція) 

Основні поняття і визначення в БЖД (номенклатура небезпек; ідентифікація небезпек; 
квантифікація небезпек; концепція прийнятого (припустимого) ризику.  Системний аналіз 
безпеки; структурна модель безпеки. Аналіз безпеки життєдіяльності людини. Принципи, методи і 
засоби забезпечення безпеки життєдіяльності (орієнтуючі, технічні, управлінські, організаційні). 
Поняття про критичну інфраструктуру. 
 
Н.Е. 1.2. Середовище проживання людини (практичне заняття) 

 Взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем. Характеристика сенсорних систем з 
погляду безпеки (зоровий, слуховий аналізатори; вестибулярна система; тактильна, температурна, 
больова чутливість). Людина як „елемент системи „людина-середовище”. Повітря як фактор 
середовища перебування. Вода як фактор середовища перебування. Ґрунт  як фактор середовища 
перебування. 

 
Н.Е. 1.3.  Небезпечні фактори навколишнього середовища (практичне заняття) 

Соціальні небезпеки (класифікація, причини  та види соціальних небезпек). Біологічні 
небезпеки (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини). Екологічні небезпеки. Джерела екологічних 
небезпек (важкі метали, пестициди, діоксиди, сполуки сірки, фосфору й азоту, фреони). 
 
Н.Е. 1.4. Небезпечні фактори виробничого середовища  (практичне заняття) 

Техногенні небезпеки (механічні: вібрація, шум,  інфразвук, ультразвук).  Електричний 
струм. Фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом.  Способи і засоби 
захисту  від дії електричного струму. Статична електрична енергія. Електромагнітні поля. Вплив 
електромагнітних полів на організм людини. Фактори ризику при роботі з комп’ютерами.  
Методи і засоби захисту від впливу електромагнітного поля.  Лазерне випромінювання.  
Іонізуюче випромінювання. Фізика радіоактивності. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 
Дозиметричні велечини.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

БЖД    У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Н.Е. 2.1. Основні положення і принципи забезпечення безпеки життя та діяльності людини 
(лекція) 

Структура єдиної державної системи цивільного захисту ЄДС  ЦЗ. Основні заходи 
цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту ЄДС  ЦЗ. 
 
Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (лекція) 

Надзвичайні ситуації техногенного походження. Надзвичайні ситуації на транспорті 
(автомобільний, повітряний, морський, річковий, залізничний, трубопроводний); виробничі аварії. 
Особливості аварій і катастроф на хімічно-небезпечних об’єктах. 
 
Н.Е. 2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу. Їх характеристика (практичне заняття) 

Характеристика уражень персоналу ХНО і населення. Способи захисту (отруєння хлором; 
речовинами переважно загальноотруйної дії, нейротропними отрутами; отруйними технічними 
рідинами), способи і засоби санітарно-хімічного захисту. Пожежі техногенного походження. 
Надзвичайні ситуації природного характеру. Загрози медико-біологічного характеру. 
 
Н.Е. 2.3. Аварії на атомних електростанціях та радіаційно-небезпечних об’єктах (практичне 

заняття) 
Аналіз загроз радіаційної небезпеки в Україні. Особливості аварій та катастроф на радіаційно- 

небезпечних об′єктах. Радіаційна обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській АЕС 
(реактор типу РВПК – 1000). Радіаційна обстановка, яка може скластися на атомних 
електростанціях з реакторами типу ВВЕР – 1000.  Оцінка радіаційної обстановки. Прилади 
радіаційної розвідки.  Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.Аналіз 
впливу наслідків Чорнобильської катастрофи.  
 
Н.Е. 2.4. Психологія екстремальних ситуацій. Тероризм (практичне заняття) 

Психологія безпеки діяльності (психічні процеси і стани; особливі психічні стани; мотивація  
діяльності). Сучасний тероризм (фізичний, психологічний). Прояви тероризму. Сучасні види 
тероризму (ядерний, екологічний, комп’ютерний, електромагнітний).  Сучасні засоби терору 
(хімічна, бактеріологічна, електромагнітна, психотропна і психотронна зброї). 
 
Н.Е. 2.3. Перша медична допомога потерпілим (практичне заняття) 

Загальне поняття про першу медичну допомогу. Способи зупинки кровотечі. Перша медична 
допомога при: кровотечах, травматичному шоці, асфіксії, електротравмі, утопленні та повішанні, 
тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, опіках, переломах кісток. Перша медична 
допомога при закритих і відкритих ушкодженнях (череп, щелепа та обличчя, шия, хребет, живіт, 
органи сечовидільної системи, таз). Правила поведінки  з потерпілими при  травмах. Перша 
медична допомога при отруєннях.   
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«ПСИХОЛОГІЯ» 
108 год. (3 кредити) 

Психологія – одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є найскладніша сфера 
життєдіяльності людини – психіка. Значення психології для підготовки майбутніх фахівців – 
працівників соціальної сфери діяльності є надзвичайно важливим. Психологія розкриває місце 
людини в соціальній групі, суспільстві, світі в цілому, сприяє пошукові смислу життя, реалізації 
потенціалу особистості. 

Метою психології є визначення основних категорій особистості, якостей та властивостей, 
які є джерелом її розвитку і формування. 

Навчальна програма, призначена для підготовки студентів, має за мету розкрити теоретичні 
засади психології, подати певну суму психологічних знань, що допоможе зорієнтуватись в 
сучасних проблемах сьогодення. 
У результаті вивчення курсу »Психологія» студенти повинні  знати: 
- значення основних психологічних понять та навчитися їх використовувати  
  практично в реальному житті; 
- основні методологічні принципи, основні положення 
   загальної психології; 
- орієнтуватися в історії та сучасному стані основних 
  проблем; 
- про    вклад    українських    філософів,    науковців    в 
  психологічну науку. 
 
Вміти: 

     -  практично використовувати отриманні знання;  
-  бути   спроможним   висвітлювати   принципові   підходи   до      вирішення 
    основних проблем загальної психології;  
-  володіти конкретними методами дослідження. 
 
Ознайомитись: 
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з теорією та практикою психології, психофізіології, психологією особистості, віковою 
психологією, специфікою її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуальних 
властивостей. 
             Викладання курсу „Психологія” здійснюється шляхом читання лекцій, проведення 
семінарських занять, що дасть змогу отримати студентам певну суму психологічних знань.  

Вивчення курсу здійснюється за 4 змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1. Вступ до психології 

 
НЕ1.1. Предмет, стан і структура психології. Загальне поняття про психіку і психологію. 

Виникнення психології як науки. Основні галузі психологічних знань. Зв'язок психології з іншими 
науками. Завдання та значення психологічна сучасному етапі. 
 

НЕ 1.2. Методи та основні напрямки сучасної психології. Методи психології та їх 
класифікація. Аналіз основних напрямків сучасної психології. 

 
НЕ 1.3. Розвиток психіки і свідомості.  Поява і розвиток форм психічного відображення у 

тварин. «Мова» і спілкування у тварин. Виникнення і психологічна характеристика свідомості 
людини. Відмінність психіки людини від психіки тварин. Свідомість та самосвідомість, їх 
визначення, умови формування та роль у психічному житті людини. 

 
Змістовий модуль 2. Психологія пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери 

 
НЕ 2.1. Увага.  Поняття про увагу та її значення в діяльності людини. Фізіологічні основи 

уваги. Види та властивості уваги. Розвиток уваги у дітей та дорослих. 
 
НЕ 2.2. Відчуття та сприймання.  Поняття про відчуття та сприймання. Фізіологічна 

основа відчуттів. Класифікація та види відчуттів. Роль відчуттів у навчальній діяльності дітей та 
професійній діяльності дорослих. Психологічна характеристика видів сприймань. Характерні 
особливості сприймань. Вікові та індивідуальні особливості сприймань. 

 
НЕ 2.3.  Пам’ять, мислення, уява.  Поняття про пам’ять та її фізіологічні засади. Види та 

процеси пам’яті, їх психологічна характеристика.  Умови ефективного запам’ятовування та 
боротьба із забуванням. Типи пам’яті. Формування і розвиток пам’яті.  

Поняття про мислення людини. Соціальна природа та фізіологічні основи мислення. 
Функціонально-операційний бік мислення. Види мислення. Якості розуму.  

Поняття про уяву. Уява та її соціальна природа. Фізіологічні основи процесів уяви. Процес 
створення образів уяви. Види уяви. Мрія.                               

 
НЕ 2.4. Емоції, почуття та воля. Поняття про емоції і почуття та їх роль у практичній та 

пізнавальній діяльності людини. Фізіологічні основи емоцій і почуттів. Форми переживання 
почуттів. Почуття і особистість. Вищі почуття, їх види та умови формування. 

Поняття про волю. Види та структура вольових дій. Воля як певна сукупність вольових 
якостей. Виховання і самовиховання волі. 

 
Змістовий модуль 3. Індивідуально-психологічні властивості особистості, здібності та 

діяльність людини 
 

НЕ 3.1. Темперамент та характер. Поняття про темперамент і його фізіологічні основи. 
Історія розвитку вчення про темперамент. Психологічна характеристика типів темпераменту. Роль 
темпераменту в діяльності людини. 

Поняття про характер та його структура. Природне та соціальне, типове та індивідуальне в 
структурі характеру. 
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НЕ 3.2 Здібності та діяльність людини. Поняття про здібності та їх значення у навчанні, 
діяльності та спілкуванні людей. Біологічне  і соціальну здібностях. Природні та вікові 
передумови розвитку здібностей. 

Поняття про діяльність  та її структура. Єдність свідомості та діяльності, їх психологічна 
характеристика. Основні види діяльності. 

 
Змістовий модуль 4. Спілкування. Психологія особистості та міжособистісні стосунки 

 
НЕ 4.1. Спілкування та мовлення. Поняття про спілкування, його функції і форми. 

Єдність спілкування і діяльності. Спілкування як обмін інформацією, як пізнання людини 
людиною та як взаємодія людей. 

Мовлення як процес спілкування. Види мовлення та їх психологічна характеристика. 
Вербальна та невербальна комунікація. 

 
НЕ 4.2. Особистість. Соціальні групи та міжособистісні стосунки. Поняття про 

особистість у психології. Структура та спрямованість особистості. Соціальний і біологічний 
фактори формування особистості. 

Загальні якості груп та їх класифікація. Розвиток групи. Колектив, його ознаки і структура. 
Взаємостосунки людей у межах групи. 
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ПЕДАГОГІКА 
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 
 

АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 
288год. (8 кредитів) 

 Аналітична геометрія – один із основних курсів, що читаються для студентів спеціальності 
«Математика» на першому курсі. Розвиток аналітичної геометрії можна умовно поділити на кілька 
періодів: період накопичення окремих геометричних правил; період математики сталих величин 
(праці Арістотеля, Евкліда), період математики змінних величин (метод координат Р. Декарта) та 
період, що почався з відкриття М.І Лобачевским неевклідової геометрії. 
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Мета курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів 
курсу аналітичної геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів 
аналітичної геометрії, зокрема, координатного методу, методів векторної алгебри, тощо. Крім того 
студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного матеріалу, але й 
уміло їх застосовувати до розв’язання задач, які зустрічаються на практиці за обраною 
спеціальністю. Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення даного курсу, 
відіграють важливу роль у процесі його навчання в університеті. Вони необхідні для вивчення 
загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін. 

Студент повинен знати: основні теоретичні положення даного курсу (означення, теореми 
та їх доведення, історію виникнення даних задач та способів їх розв’язання). 

Студент повинен вміти: застосовувати вивчені теоретичні положення при розв’язуванні 
відповідних задач з даного курсу. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за шістьма змістовними модулями: 
Змістовий модуль1. Системи координат. Векторна алгебра 

НЕ 1.1. Метод координат та простіші задачі аналітичної геометрії Системи координат на 
прямій, на площині, та у просторі. 
 Напрямок на прямій, числова пряма, числова вісь, координатна вісь,  орієнтована пряма.  
Координата точки на координатній осі. Напрямлений відрізок. Координати напрямленого 
відрізка. Теорема Шаля для точок прямої. 
 Віддаль між точками на прямій. Задача про перетворення прямокутних координат на площині. 
Задача про поділ напрямленого відрізка у заданому відношенні. 
 Задача про віддаль між точками на площині та у просторі. 
 Площа трикутника, заданого прямокутними координатами своїх вершин.  
Умова належності трьох точок прямій. 
 Полярна система координат на площині.  
Формули зв’язку полярних координат з прямокутними декартовими координатами.  
Циліндричні та сферичні координати у просторі. 
 
НЕ 1.2. Основи векторної алгебри.  
Вільний вектор, нульовий вектор, протилежний вектор. Сума векторів, її властивості.  
Різниця векторів, її існування. Рівність векторів. 
 Добуток числа на вектор. Орт вектора. Властивості добутку числа на вектор. Колінеарні вектори. 
Компланарні вектори. Лінійна залежність та лінійна незалежність векторів.  
Теорема про лінійну залежність сукупності з одного, двох, трьох та чотирьох і більше векторів. 
 Поняття бази векторів. Координата вектора – як компонента розкладу його за базисними 
векторами. 
 Теореми про лінійні операції над векторами у координатах. Скалярний добуток векторів, його 
властивості.  
Вираження скалярного добутку векторів через їх прямокутні декартові координати.  
Задачі про кути між векторами, про величину проекції одного вектора на інший.  
Теорема про зображення координати вектора скалярним добутком його на відповідний орт. 
Векторний добуток векторів, його властивості. Векторний добуток векторів, заданих 
координатами. 
 Задача про площу паралелограма, трикутника. Ознака колінеарності векторів. 
 
 

Змістовий модуль 2. Пряма та площина. 
НЕ 2.1.  Пряма лінія на площині. 
Поняття ліній на поверхні. Лінія на площині та у просторі. 
 Рівняння лінії на площині. Пряма на координатній площині. Канонічне рівняння прямої на 
площині.  
 Напрямний вектор прямої. Кутовий коефіцієнт прямої. 
 Прямі з невизначеним кутовим коефіцієнтом на координатній площині.  
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Параметричні рівняння прямої. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.  
Рівняння прямої, яка проходить через задану точку у заданому напрямку.   
 Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки. Задача про кут між прямими.  
Умови паралельності та перпендикулярності прямих. Теорема про загальне рівняння прямої.  
Головний вектор прямої. Неповні рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках.  
Задача про віддаль між точками. Нормоване рівняння прямої. Жмутки прямих.  
Геометричний зміст нерівностей Ах+Ву+С<0. 
 
 НЕ 2.2. Площина у просторі. 
Загальне рівняння площини у просторі. Рівняння площини, яка проходить через задану точку  
колінеарно двом неколінеарним векторам.  
Рівняння площини, яка проходить через дві задані точки колінеарно заданому вектору.  
Рівняння площини, яка проходить через три задані точки, що не лежать на одній прямій.  
Головний вектор площини. Неповні рівняння площини. Рівняння площини у відрізках.  
Жмутки площин. В’язки площин. Кут між площинами.  
Умови перпендикулярності та паралельності площин. Параметричні рівняння площин.  
Нормоване рівняння площини. Задача про віддаль від точки до площини.  
Геометричний зміст нерівності Ах+Ву+Сz+D<0. 
 
Пряма у просторі: канонічні рівняння, параметричні рівняння, загальні рівняння.  
Рівняння прямої у просторі, яка проходить через дві задані точки.  
Задача про взаємне розміщення двох прямих простору.  
Мимобіжні прямі, рівняння спільного перпендикуляра.  
Задача про найкоротшу віддаль між мимобіжними прямими. Віддаль від точки до прямої у 
просторі. 
НЕ 2.3. Пряма і площина у просторі. 
 Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Кут між прямою і площиною.  
Умови перпендикулярності та паралельності прямої і площини.  
 

Змістовий модуль 3. Лінії другого порядку. 
НЕ 3.1. Канонічне рівняння еліпса. Канонічні рівняння ліній другого порядку еліпс, його 
рівняння та властивості.  Фокуси, директриси, ексцентриситет, вершини, вісі симетрії та центр 
симетрії. Рівняння еліпса в полярних координатах.  
 Оптична властивості еліпса.  Теорема про директоріальну властивысть еліпса. 
НЕ 3.2. Канонічні рівняння гіперболи та параболи. Канонічні рівняння ліній другого порядку: 
гіпербола, парабола, їх рівняння та властивості.  
Фокуси, директриси, ексцентриситет, вершини, вісі симетрії та центр симетрії.  
Рівняння гіперболи та параболи у полярних координатах.  
 Оптичні властивості гіперболи та параболи. 
 Теореми про директоріальну властивысть  гіперболи. 
 

Змістовий модуль 4. Лінії другого порядку, задані загальними рівняннями. 
НЕ 4.1. Лінії другого порядку, задані загальними рівняннями.  
Зведення загального рівняння ліній другого порядку до простішого вигляду. 
 Класифікаційна теорема.  
НЕ 4.2.  Лінії другого порядку, задані загальними рівняннями. Інваріанти. 
Інваріанти рівняння другого порядку.  
Напівінваріанти. Ознаки для класів ліній другого порядку у термінах інваріантів.  
Перетин ліній другого порядку з прямою. Асимптотичні напрямки.  
Центр та головні напрямки ліній другого порядку. 
Діаметри, спряжені діаметри, головні діаметри ліній другого порядку. 
 

Змістовий модуль 5. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку. 
НЕ 5.1. Канонічні рівняння  поверхонь другого порядку. 
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 Канонічні рівняння поверхонь другого порядку.  
Еліпсоїди, гіперболоїди, параболоїди, конуси та циліндри.  
Центр, вісі та площини симетрії. Головні перерізи, вершини поверхонь.  
Поверхні другого порядку, задані канонічними рівняннями. Еліпсоїд. Центр 
симетрії, осі симетрії, площини симетрії, вершини. Головні перерізи еліпсоїда.  
Еліпсоїди обертання. Сфера. Перерізи еліпсоїда площинами, паралельними головним перерізам.  
Дотична площина до еліпсоїда. Колові перерізи трьохосного  еліпсоїда.  
 
Однопорожнистий гіперболоїд. Центр симетрії, осі симетрії, площини симетрії,  
вершини, головні перерізи однопорожнистого гіперболоїда.  
Однопорожнистий гіперболоїд обертання.  
Перерізи однопорожнистого гіперболоїда площинами, паралельними головним перерізам.  
Дотична площина до однопорожнистого гіперболоїда. Горловий еліпс.  
Прямолінійні твірні однопорожнистого гіперболоїда.  
Властивості прямолінійних твірних  однопорожнистого гіперболоїда.  
 
Двопорожнистий гіперболоїд, його центр, осі симетрії, площини  
симетрії, вершини, головні перерізи. Перерізи двопорожнистого гіперболоїда  
площинами, паралельними головним перерізам.  
Дотична площина до двопорожнистого гіперболоїда.  
 
Конус другого порядку, центр симетрії, площини симетрії, прямолінійні твірні.  
Асимптотичний конус гіперболоїда.  
 
Еліптичний параболоїд, його площини симетрії, вісь симетрії, вершина.  
Головні перерізи еліптичного параболоїда.  
Еліптичний параболоїд як поверхня перенесення.  
 
Гіперболічний параболоїд, площини симетрії, осі симетрії, вершина.  
Головні перерізи гіперболічного параболоїда та перерізи площинами, паралельними головним 
перерізам.  
Прямолінійні твірні гіперболічного параболоїда та їх властивості.  
Гіперболічний параболоїд як поверхня перенесення.  
 
Циліндри другого порядку, їх осі та площини симетрії, дослідження форми. 
 
НЕ 5.2. Канонічні рівняння  поверхонь другого порядку. Прямолінійні  твірні поверхонь 
другого  порядку. 
Прямолінійні твірні поверхонь другого порядку.  
Властивості прямолінійних твірних однопорожнистого гіперболоїда та гіперболічного 
параболоїда. 
         
        

Змістовий модуль 6. Загальні рівняння поверхонь другого порядку.  
НЕ 6.1. Поверхні  другого порядку, задані загальними рівняннями Класифікаційна теорема. 
Загальне рівняння поверхні другого порядку.  
Спрощення загального рівняння поверхні другого порядку.  
Теорема про типи поверхонь другого порядку. 
Класифікаційна теорема для поверхонь другого порядку.  
Поняття про ортогональний інваріант поверхні другого порядку. Теорема про інваріанти.  
Теорема про напівінваріанти для поверхонь другого порядку.  
Теорема про ознаки належності поверхонь другого порядку до одного з п’яти типів. 
 Теорема про найпростіші рівняння поверхонь другого порядку, які належать до одного з п’яти 
типів.  
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Теорема про ознаки належності поверхонь другого типу до одного із сімнадцяти класів.  
Центр поверхонь другого порядку, заданої загальним рівнянням.  
Класифікація поверхонь другого порядку за характером геометричного місця центрів.  
Теорема про ознаку конічної поверхні другого порядку.  
Теорема про ознаку циліндричної поверхні другого порядку.  
Ознака розпаду поверхні другого порядку на дві площини.  
НЕ 6.2. Дослідження поверхні  другого порядку, заданих загальними рівняннями. Задача про 
перетин поверхні з прямою.  
Асимптотичні напрямки відносно поверхні другого порядку.  
Діаметральна площина спряжена заданому неасимптотичному напрямку.  
Особливі напрямки відносно поверхні другого порядку.  
Дотична площина поверхні другого порядку, заданої загальним рівнянням.  
Еліптичні, гіперболічні та параболічні точки поверхні другого порядку.  
Головні напрямки поверхонь другого порядку.  
Визначення розміщення поверхні другого порядку відносно просторової  
декартової прямокутної системи координат. 
 

Основна література до дисципліни 
 

1. Моденов П.С. Аналитическая геометрия. – М.: МГУ, 1969. 
2. Білоусова С.П. Аналітична геометрія. – Київ: Вища школа, 1973. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ  1 
(I семестр) 

(324 годин, 9 кредитів) 
 

Мета курсу: дати студентам основи знань з теорії дійсних чисел, границь послідовностей та 
функцій; вивчити основні властивості неперервних функцій однієї змінної; сформувати в 
студентів основні поняття і теоретичні засади диференціального числення функцій однієї змінної і 
розглянути багато чисельні застосування матаналізу в природознавстві. 
Студент повинен знати  

 основні властивості неперервних функцій багатьох змінних; 
 необхідні і достатні умови диференційовності функцій багатьох змінних; 
 похідні і диференціали складених функцій; 
 застосування диференціального числення при дослідженні на локальний та умовний 
екстремум неявних функцій; 

 ознаки збіжності , абсолютної і умовної збіжності числових рядів; 
 методи дослідження функціональних послідовностей та рядів на поточкову і рівномірну 
збіжності; властивості суми функціонального ряду, зокрема, степеневого; 

 способи дослідження на збіжність, абсолютну та умовну збіжність невласних інтегралів. 
Студент повинен уміти 

 досліджувати на неперервність та диференційовність функції багатьох змінних; 
знаходити похідні і диференціали функцій багатьох змінних; 

 досліджувати функції багатьох змінних на локальний та умовний екстремум та неявні 
функції; 

 обчислювати суми числових рядів та проводити дослідження на збіжність додатних 
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рядів та на абсолютну збіжність довільних рядів; 
 досліджувати функціональні послідовності та ряди на поточкову і рівномірну збіжність; 
вивчати властивості суми функціонального ряду, в тому числі, степеневого ряду; 

 подавати розклади функцій в степеневі ряди та застосовувати степеневі ряди до 
знаходження сум деяких числових рядів та до розв’язності диференціальних рівнянь; 

 обчислювати невласні інтеграли різними методами (безпосередньо за означенням; 
формулою Ньютона-Лейбніца; шляхом заміни змінної та інтегрування частинами); 

 досліджувати невласні інтеграли на збіжність від додатних функцій та встановлювати 
абсолютну або умовну збіжність невласних інтегралів. 

 
  Вивчення дисципліни здійснюється за наступними 4 змістовними модулями. 

 
 Модуль 1.  Розділ І. Дійсні числа. 

НЕ 1.1 Нерівності Повторення розв’язання нерівностей шкільного курсу математики. 
Розв’язання тригонометричних нерівностей.  

НЕ 1.2  
Абсолютна 
величина дійсного 
числа 

Абсолютна величина дійсного числа та її властивості. Розв’язання 
прикладів, що містять абсолютну величину 

НЕ 1.3 
Метод 
математичної 
індукції  

Метод математичної індукції та його застосування 

НЕ 1.4 Біном Ньютона Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Трикутник 
Паскаля. 

НЕ 1.5 Множина 
раціональних чисел 

Предмет математичного аналізу. Множини натуральних та  цілих 
чисел і їх властивості. Множина  раціональних чисел, дії в множині 

 та їх основні властивості. Числова пряма та геометричне 
зображення раціональних чисел. Недостатність множини 
раціональних чисел. 

НЕ 1.6 Поняття дійсного 
числа 

Числова пряма та геометричне зображення раціональних чисел. 
Недостатність множини раціональних чисел. Десяткові дроби та їх 
зв’язок з раціональними числами. Означення дійсного числа і 
множини . Абсолютна величина дійсного числа. 

НЕ 1.7 Основні леми теорії 
дійсних чисел 

Порівняння в множині  та та властивості дії порівняння. Лема 1 
про щільність множини   в множині . Лема 2 про рівність 
дійсних чисел. 

НЕ 1.8 Наближення 
дійсних чисел 

Наближення дійсних чисел за допомогою раціональних чисел. 
Лема 3. Геометричне зображення дійсних чисел. Межі та точні 
межі числових множин. Характерні властивості точних меж. 
Обмеженість числових множин. 

НЕ 1.9 Основна теорема Основна теорема про існування точних меж числових множин. 

НЕ 1.10 
Абсолютна 
величина дійсного 
числа.  

Поняття про дії множення, ділення та піднесення до степеня. 
Абсолютна величина дійсного числа та її властивості. Найбільш 
часто вживані числові множини. Розширена множина  дійсних 
чисел.  

 Розділ ІІ.Основні поняття про функцію. 



НЕ 1.11 Функція 
Означення функції. Рівність функцій. Способи задання функцій. 
Ін’єктивні, сюр’єктивні та бієктивні відображення. Типи функцій: 
парні, непарні, монотонні, періодичні, обмежені і необмежені.  

НЕ 1.12 Складена і обернена 
функції 

Складена функція та її основні властивості. Монотонність скаденої 
функції. Обернена функція та її властивості. Графік оберненої 
функції. Обернені тригонометричні функції. 

НЕ 1.13 Елементарні 
функції 

Елементарні функції та їх властивості і графіки 

 Модуль 2.  Розділ ІІ. Границя числової послідовності 

НЕ 2.1 Границя числової 
послідовності 

Означення числової послідовності. Дії над послідовностями. Різні 
означення границі числової послідовності та їх геометричне 
пояснення. Приклади. Нескінченно малі послідовності та їх зв’язок 
зі збіжними послідовностями 

НЕ 2.2 
Властивості 
збіжних 
послідовностей 

Нескінченно великі послідовності та їх зв’язок з нескінченно 
малими послідовностями. Теорема про єдиність границі збіжної 
послідовності. Поняття про необхідні і достатні умови 

НЕ 2.3 
Основні теореми 
про границі 
послідовності 

Лема про суму двох нескінченно малих послідовностей. Границя 
суми двох збіжних послідовностей. Невизначеність типу ∞ −∞ . 
Лема про добуток нескінченно малої послідовності на обмеж
Теорема про границю добутку двох збіжних послідовностей. 
Невизначеність типу 

ену. 

0 ⋅∞  

НЕ 2.4 Перехід до границі в 
нерівностях 

Лема про обмеженість функції 1
( )g x

. Теорема про границю частки 

двох збіжних послідовностей. Невизначеності типу 0
0

 та ∞
∞

 . 

Теорема про те, що коли lim nx a=  і a b> , то ... Теореми про перехід 
до границі в нерівностях: 1) 

n nx y≤ ;2) про три послідовності. 

НЕ 2.5 
послідовності и  вкладені відрізки. 

Границя 
монотонної Монотонні послідовності. Теорема Вейєрштрасса про границю 

монотонної послідовності. Приклад . Лема про

НЕ 2.6 

і

Число e  

Число e , як границя послідовност  11 ,
n

nx n⎛ ⎞
n

= + ∈⎜ ⎟
⎝ ⎠

ції . Функ

, lnxy e y x= = , їх властивості. Гіперболічні функції 
sh , ch , th , cthy x y x y x y x= = = =  та їх властивості. Підпослідовності та 

їх границі. 

НЕ 2.7 Часткові границі й. Верхня та нижня 
сті. Теорема Больцано-Вейєрштрасса. послідовності границі послідовно

Часткові границі послідовності. Теорема про зв’язок границі 
послідовності з границями її підпослідовносте

НЕ 2.8 ші Критерій Коші Фундаментальні послідовності та їх властивості. Критерій Ко
збіжності числової послідовності. Приклади. 

 Модуль 3.  Розділ ІV. Границя функції. 

НЕ 3.1 Означення Гейне 
границі функції 

Гранична точка множини та її характеристика за допомогою 
границі послідовності. Приклади. Означення Гейне границі 
функції. Приклади. Границя суми, добутку, частки двох функцій. 
Теорема про границю трьох функцій. 

НЕ 3.2 Означення Коші 
границі функції 

Означення Коші границі функції та його геометричний зміст. 
Еквівалентність двох означень границі функції. Однобічні границі 
функції та їх зв’язок з границею функції. Приклади. 

НЕ 3.3 Важливі границі Перша та друга важливі границі. Приклади. 
НЕ 3.4 Границя Інші важливі границі. Монотонні функції. Обмежені функції. 
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монотонної функції Теорема про границю монотонної функції. 

НЕ 3.5 
Критерій Коші 
існування границі 
функції  

Критерій Коші існування границі функції. Порівняння нескінченно 
малих функцій: означення нескінченно малих однакового порядку 
та еквівалентні нескінченно малі. Поняття с мволу O  та деякі и
його властивості. 

НЕ 3.6 

Виділення головної 
частини 
нескінченно малої 
функції 

Застосування еквівалентності при знаходженні границь функції. 
Приклади. Порядок нескінченно малої при x a→ . Виділення 
головної частини нескінченно малої функції. Порівняння 
нескінченно великих функцій. 

 Розділ V. НМодуль 4.  еперервні функції однієї змінної 

НЕ 4.1 Неперервність 
функції 

Різні означення неперервності функції в точці та приклади. 
Неперервність на множині. Неперервність суми, добутку та частки 
двох функцій. Неперервність складеної функції. Приклади. 

НЕ 4.2 
Неперервність 
класу елементарних 
функцій 

Локальні властивості неперервних функцій. Неперервність 
монотонної функції. Неперервність найпростіших елементарних 
функцій та класу всіх елементарних функцій. 

НЕ 4.3 
Теореми Больцано-
Коші про неперервні 
функції 

Класифікація точок розриву функції. Приклади. Перша та друга 
теореми Больцано-Коші про неперервні функції. Приклади. 

НЕ 4.4 Неперервність 
оберненої функції 

Множина значень неперервної функції, заданої на проміжку. 
Неперервність оберненої функції. Приклади. 

НЕ 4.5 
Теореми 
Вейєрштрасса про 
неперервні функції 

Перша та друга теореми Вейєрштрасса про неперервні функції. 
Приклади 

НЕ 4.6 Рівномірна 
неперервність 

Рівномірна неперервність функції. Приклади. Теорема Кантора. 
Формулювання теореми Кантора за допомогою коливань функції. 

 Розділ VІ. Диференцію ої вання функції однієї змінн

НЕ 4.7 Поняття похідної 
Означення похідної. Таблиця похідних. Приклад функції, що не 
має похідної. Приріст функції, що має похідну. Неперервність 
функції, що має похідну. 

НЕ 4.8 
Фізичний та 
геометричний зміст 
похідної 

Фізичний (механічний) зміст похідної. Геометричний зміст 
похідної. Рівняння дотичної та нормалі до графіка функції. Похідна 
оберненої функції (геометричне тлумачення) 

НЕ 4.9 
Похідна суми, 
добутку та частки 
функцій 

Похідні обернених тригонометричних функцій. Похідна суми, 
добутку та частки функцій. 

НЕ 4.10 Похідна складеної 
функції 

Похідна складеної функції. Похідні гіперболічних функцій. 
Похідна степенево-показникової функції.  Параметрично задані 
функції та їх похідні. 

НЕ 4.11 Диференційовні 
функції 

Диференційовність функцій однієї змінної. Зв’язок між 
диференційовністю функції та існування похідної. Диференціал 
функції та його властивості. Геометричний зміст. Інваріантність 
форми п . Застосування диференціала до ершого диференціала
наближених обислень. 

 
Основна література 

1. Ляшко І.В., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. ч.І. – 1992. –Київ.: Вища 
школа. – 495с. 

2. ч.І. – М.: Наука, 1981. – 543с. Зорич В.А. Математичний аналіз. 
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.І. – М.: Наука. – 1971. – 451с. 
4. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу.: Учеб.пособие для 
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вузов. – М.: Наука, 1990. – 624с. 
5. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. – М.: Наука. – 1989. – 473с. 
6. Берман Г.Н. Сборник задач и упр ескому анализу. – М.: Наука. – 1989. – ажнений по математич

440с. 
 

Додаткова література 
 
1. Ильин В.А., Садовничий В.А. Математический анализ. Т.1. – М.: Изд-во МГУ. – 1986. – 312с. 
2. ання для самостійної роботи з математичного аналізу. – К.: Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Завд

Вища школа. – 1981. – 235с. 
3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциал рального исчисления. Т.1. – М.: Наука, 

1969. – 698с. (для модулів М2-М4)
 

их 
их 

ів основні поняття і теоретичні засади інтегрального числення, 
диференціальног и кц х з я 
матаналізу в природо

о

 числення 

- дати основні поняття функцій багатьох змінних; 

ений 
ьох 

похідна і диференціал функції багатьох змінних), формулювання теорем, 

ння; застосовувати 
ходити 

чистинні похідні і досліджувати их.       
нюється за наступними змістовними модулями. 

и

а інтегрування частинами у невизначеному інтегралі. Інтегрування раціональних 

ьного и интег
. 

(IІ семестр) 
(252 годин, 7 кредитів) 

 
 Мета курсу: дати студентам основи знань з теорії інтегрування, обчислення визначен
інтегралів, теорії функцій багатьох змінних; вивчити основні прийоми знаходження невизначен
інтегралів, обчислення визначених інтегралів, дослідження властивостей функцій багатьох 
змінних; сформувати в студент

о ч слення фун ій багатьо мінних і розглянути багаточисельні застосуванн
знавстві. 

- вивчити основні методи бчислення невизначених 
інтегралів; 

- сформулювати основи знань з інтегрального
функцій однієї змінної; 

- вивчити основні ознаки збіжності числових рядів. 
 
 Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (первісна, невизнач
інтеграл, визначений інтеграл, границя функції багатьох змінних, наперервна функція багат
змінних, частинна  
основні формули  і правила, які використовуються при інтегруванні, дослідженні функцій 
багатьох змінних.  
 Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії інтегрального числення і теорії 
функцій багатьох змінних; знаходити невизначені інтеграли від функцій з основних класів 
інтегровних функцій; використовувати основні прийоми інтегрального числе
визначені інтеграли до знаходження довжин кривих, площ фігур та об’ємів тіл; зна

 на екстремум функції багатьох змінн
 Вивчення дисципліни здійс

Модуль 1. Невизначений інтеграл 
НЕ 1.1. Нев значений інтеграл 
Означення і властивості невизначеного інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів.   Заміна 
змінної т



функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні 
функції.  

Модуль 2. Визначений інтеграл та його застосування 
НЕ 2.1. Визначений інтеграл 
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Задача про площу криволінійної трапеції. Означення визначеного інтеграла. Необхідна умова 
і. Критерій інтегровності. Основні властивості 

их та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 
 

ан
д в

ох змінних 

інтегровності. Суми Дарбу та їх властивост
визначеного інтеграла. Теорема про середнє. Властивості інтеграла зі змінною верхньою межею. 
Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінн

НЕ 2.2. Застосування визначеного інтеграла 
Застосув ня визначеного інтеграла до обчислення довжини кривої.  Застосування визначеного 
інтеграла о обчислення площ та об’ємі . 

Модуль 3. Функції багать
НЕ 3.1. Границя і неперервність функцій багатьох змінних 
Простір mR . Збіжні послідовності та їхні властивості. Лема Больцано-Вейєштрасса. Функції 
багатьох змінних. Границі функцій багатьох змінних. в’язок з повторними границями. 
Неперервні функції багатьох змінних. Основні теореми. 
НЕ 3.2. Диференціальне числення функцій багатьох зміних 
Частинні похідні і диференційовність функцій багатьох змінних. Диференційовність складеної 
функції.  Інваріантність форми першого диференц

З  

іала. Похідна по напрямку. Похідні і 
иференціали вищих порядків. Теорема Шварца про рівність змішаних похідних. Формула 
Тейлора для функцій багатьох змінних тремуму. Достатні умови екстремуму 
функцій багатьох змінних. Неявні функції. Те реми про існування та диференційовність неявної 

2. гольц Г.М. Основы математического анализа. Т.1.– М.: ГИТТЛ, 1956.– 440 с. 
 М.: 

Физматгиз, 1958.– 608 с. 
4. Дороговцев А.Я. Математический обие.– К.: Вища школа, 1985.– 528 с. 
5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений  математическому анализу.– М.: Наука, 1972.– 

6. рник задач по курсу математического анализа.– М.: Наука, 1985.– 383 с. 

 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Ч.І. – М.: Наука, 1982.– 612 с. 
3. Ильин В.А., Садовничий ализ. Т.1. – М.: Изд-во МГУ, 

1987. – 228 с. 
4. Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. За  з математичного аналізу. – К.: 

Ви

д
. Необхідна умова екс

о
функції. Неявні функції, що визначаються системами.  
 

Основна література 
 

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Ч.1.– М.: Наука, 1982.– 616 с. 
Фихтен

3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1.–

 анализ. Справочное пос
 по

544 с. 
Берман Г.Н. Сбо

 
Додаткова література 

1. Ляшко І.В., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч.І. – 1992. – Київ: Вища 
школа. – 502 с. 

 В.А., Сендов Б.Х. Математический ан

вдання для ї роботисамостійно
ща школа, 1981. – 235 с. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 2 
 (432 годин, 14 кредитів) 

 
 Мета курсу: дати студентам основи знань з диференціального числення функцій багатьох 
змінних та теорії неявних функцій; вивчити основні властивості числових рядів; сформувати в 
студентів поняття поточкової та рівномірної збіжностей функціональних послідовностей та рядів і 
дослідити функціональні властивості суми функціонального ряду; вивчити поняття поточкової та 
рівномірної збіжностей невласних інтегралів, залежних від параметра, та дослідити властивості 
функцій, що подаються у вигляді інтегралів, залежних від параметра. 
 Студент повинен знати: основні властивості неперервних функцій багатьох змінних; 
необхідні і достатні умови диференційовності функцій багатьох змінних; похідні і диференціали 
складених функцій; застосування диференціального числення при дослідженні на локальний та 
умовний екстремум неявних функцій; ознаки збіжності , абсолютної і умовної збіжності числових 
рядів; методи дослідження функціональних послідовностей та рядів на поточкову і рівномірну 
збіжності; властивості суми функціонального ряду, зокрема, степеневого; способи дослідження на 
збіжність, абсолютну та умовну збіжність невласних інтегралів. 
 Студент повинен вміти: досліджувати на неперервність та диференційовність функції 
багатьох змінних; знаходити похідні і диференціали функцій багатьох змінних; досліджувати 
функції багатьох змінних на локальний та умовний екстремум а неявні функції; обчислювати т
суми числових рядів та проводити дослідження на збіжність додатних рядів та на абсолютну 
збіжність довільних рядів; досліджувати функціональні послідовності та ряди на поточкову і 
рівномірну збіжність; вивчати властивості суми функціонального ряду, в тому числі, степеневого 
ряду одавати розклади функцій в степеневі ряди та застосовувати степеневі ряди до; п  знаходження 
сум деяких числових рядів та до розв’язності  рівнянь; обчислювати невласні диференціальних
інтеграли різним ютона-Лейбніца; и методами (безпосередньо за означенням; формулою Нь
шляхом заміни зм али на збіжність інної та інтегрування частинами); досліджувати невласні інтегр
від додатних функцій та встановлювати абсолютну або умовну збіжність невласних інтегралів. 

 
Вивчення дисциплі  н

одуль 1. Диференціальне числення функцій двох змінних. 

НЕ 1.1 

охідні і 
вність 
 

 
я диференційовності функції двох змінних 

та їх еквівалентність. Зв’язок диференційовності  з неперервністю. 

и здійснюється за наступними 5 змістовними модулями. 
 

М

Частинні п
диференційо
функцій двох

 

Частинні похідні та їх геометричний зміст. Нарізно диференційовні
функції. Різні означенн

змінних 

НЕ 1.2 
е 

Диференціал 
функції двох 
змінних  і 
ланцюгов
правило 

Означення і формула для обчислення диференціала функції двох 
змінних. Ланцюгове правило.  Інваріантність форми першого 
диференціала. 

НЕ 1.3 

і і 
 

рядків 
 

ядків функцій двох змінних. 

Частинні похідн
диференціали
вищих по
функцій двох
змінних 

Похідні вищих порядків. Теорема Шварца про рівність змішаних 
похідних. Диференціали вищих пор
Порушення їх інваріантності. Випадок, коли зберігається 
інваріантність. 

НЕ 1.4 

Формула Т
та екстрему
функції дво

ейлора 
ми 
х 

змінних и. 

Формула Тейлора для функцій двох змінних. Означення 
локального екстремуму.  Необхідна умова екстремуму. Достатні 
умови екстремуму. Сідлові точк

НЕ 1.6 Теорема про 
неявну функцію 

Означенн ться рівнянням f(x,y)=0. 
Існування, неперервність та диференційовність неявної функції. 

я неявної функції, що задає

НЕ 1.7 Умовний Похідна в даному напрямку.  Градієнт.  Задача про екстремум 
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екс ний тремум функції f(x,y)  при умові g(x,y)=0:  геометричний та аналітич
підхід. Глобальні екстремуми. 

 
Модуль 2. Числові ряди 

 

НЕ 2.1 
й Коші 

ні 
дії над рядами. Критерій збіжності додатного ряду. Загальний 
гармонійний ряд.    

Збіжні числові 
ряди та їх 
перші 

ості властив

Частинні суми і сума ряду. Збіжні і розбіжні числові ряди. 
Геометрична прогресія. Необхідна умова збіжності. Критері
збіжності числового ряду. Залишок числового ряду. Арифметич

НЕ 2.2 
ння для 

я на 

ядів 

. Інтегральна ознака Коші. Константа Ейлера та 
асимптотична формула для частинних сум гармонійного ряду. 

Ознаки 
порівня
дослідженн
збіжність 
додатних р

Перша ознака порівняння. Друга ознака порівняння. Третя ознака 
порівняння

НЕ 2.3 
ні 

. 

ламбера. Ознака Раабе. Ознака 
Куммера. 

Перші 
спеціаль
ознаки 
збіжності 
додатних рядів

Радикальна ознака Коші. Ознака Да

НЕ 2.4 

Подальш
спеціальні 
ознаки 
збіжності 
додатних ря

і 

дів. 

 Ознаки Бертрана і Ґаусса. Гіпергеометричний ряд. Теорема Коші
про ряди з монотонними членами. 

НЕ 2.5 

 та 

 
дів 

іца і 
. Дослідження на абсолютну і 

Абсолютна
умовна 
збіжність та 
ознаки
збіжності ря
з добутків 

Абсолютно збіжні ряди. Ознаки Коші і Даламбера для довільних 
рядів. Перетворення Абеля. Ознака Діріхле. Ознака Лейбн
умовно збіжні ряди. Ознака Абеля
умовну збіжність ряду 

1

sin
p

n

nx
n=

∑ .   ∞

НЕ 2.6 я 
ченних 

ання 
ок та істотність 

Сполучна 
властивість дл
нескін
сум.  

Сполучна властивість збіжних рядів. Перша теорема про опуск
дужок. Друга теорема про опускання дуж
монотонності в ознаці Лейбніца.  

НЕ 2.7 

авна 
властивість для 

 

еставна властивість для абсолютно збіжність Перест

нескінченних
сум. 

Переставна властивість для додатного ряду. Додатна і від’ємна 
частини ряду.  Пер
рядів. Зміна суми ряду 

1

( 1)n

n n

∞

=

−
∑   при переставленні його членів

Теорема Рімана про умовно збіжні ряди. 

. 

НЕ 2.8 Перемноження 
рядів. 

Теорема Коші про добуток абсолютно збіжних числових рядів.  
Теорема Мерсенна про добуток абсолютно збіжного і збіжного 
числового ряду.   

НЕ 2.9 Нескінченні 
добутки 

Основні поняття про нескінченні добутки. Необхідна умова 
збіжності. утків з рядами. Теореми про 
збіжність добутку

Теорема про зв’язок доб
 ( )∏ +
∞

=
nα . Абсолютна і умовна збіжності 1

1n

добутків. 

НЕ 2.10 
Підсумовуванн

ей 

Числова сім’я та напрямленість її частинних сум. Сума числової 
 я довільних 

числових сім
сім’ї. Умова збіжності додатної сім’ї. Зліченність носія сумовної
сім’ї. Сполучна і переставна властивість. 
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НЕ 4.1 

 

стей. 

через 
х 

n
 на [0,1]; 

Модуль 3. Колоквіум 

Модуль 4. Функціональні послідовності і ряди 
 

Поточково збіжні послідовності функцій. Рівномірно збіжні Поточкова і
рівномірна 
збіжність 
функціональни
х 
послідовно

послідовності функцій. Характеризація рівномірної збіжності 
рівномірне відхилення. Приклади дослідження функціональни
послідовностей на рівномірну збіжність: 1) ( ) n nf x x x += − 1

22) ( ) n n
nf x x x= −  на [0,1]; 

НЕ 4.2 

  

и

 
 

ої збіжності функціонального ряду. Ознаки Абеля і 
Діріхле рівномірної збіжності функціональних рядів.  

Поточкова і
рівномірна 
збіжність 
функціональн
х рядів. 

Поточково збіжні функціональні ряди. Область збіжності 
функціонального ряду. Рівномірна збіжність функціонального
ряду. Критерій Коші рівномірної збіжності функціональної
послідовності і функціонального ряду. Ознака Вейєрштрасса 
рівномірн

НЕ 4.3 

Неперервніс
граничної 
функції та 
граничний 
перехід під
знаком 
нескінченної 
суми. 

ть 

 

 
іжності: локальна рівномірна 

Неперервність граничної функції. Неперервність суми 
функціонального ряду. Граничний перехід під знаком нескінченної
уми. Різновиди рівномірної збс
збіжність, рівномірна збіжність у точці.  Теорема Діні про 
рівномірну збіжність монотонних послідовностей неперервних 
функцій. 

НЕ 4.4 

й 
 

ої 

я та 
юван

а; 

Перехід до границі під знаком суми функціонального ряду. 
 функціонального ряду. 

Гранични
перехід під
знаком похідн
та інтеграла. 
Почленне 
інтегруванн
диференці
ня ряду 

Граничний перехід під знаком похідної; почленне  
диференціювання ряду.  Граничний перехід під знаком інтеграл
почленне  інтегрування ряду 
 

Почленне інтегрування і диференціювання
Приклади. 

НЕ 4.5 
о 
і 

Степеневі ряди: радіус та інтервал збіжності. Приклади 
знаходження областей збіжності степеневих рядів. Рівномірна 

.  

Область 
збіжності 
степеневого 
ряду та йог
властивост

збіжність степеневого ряду. Почленне диференціювання 
степеневого ряду. Почленне інтегрування степеневого ряду

НЕ 4.6 

Розклад 
основних 
елементарних 

и. 
функцій у 
степеневі ряд

Ряд Тейлора. Розклад функцій , sin , cosxy e y x y x= = = . Розклад 
ln(1 )y x= +  і y arctg x= . Біноміальний ряд. 

НЕ 4.7 
я 

. 
 Стірлінґа. 

Теорема Абел
і формула 
Стірлінґа

 Теорема Абеля про степеневі ряди. Формула

НЕ 
4.8 ійсної 

змінної. 
 змінної. Приклад нескінченно 

диференційовної, але  аналітичної функції дійсної змінної. 

Аналітичні 
функції д

Означення і приклади аналітичних функцій. Критерій 
аналітичності функції дійсної

не

НЕ 4.9 

Рівномірне 
наближення 

вних 

а.  Теорема 
Вейєрштрасса про рів  наближення неперервної функції 

 

 Многочлени Бернштейна і теорема Бернштейн
номірне

неперер
функцій.  

алгебраїчними многочленами. Рівномірне наближення неперервної
функції тригонометричними многочленами. 
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НЕ 4.10 ційовні  Ніде не 
диферен
функції. 

Приклади Вейєрштрасса і Ван дер Вардена неперервних ніде не
диференційовних функцій. 

 
одуль 5. Інтеграли, залежні від параметра 

 
М

Рівномірна збіжність дограничної функції. Граничний перехід під 

НЕ 5.1 

Власні 
інтеграли, 
залежні від 
параметра 

знаком власного інтеграла. Неперервність, диференціювання та 
інтегрування власного інтеграла, залежного від параметра. 
Інтеграли зі змінними межами. 

НЕ 5.2 

Означення невласних інтегралів та приклади їх знаходження. Ознаки 
збіжності 
невласних 
інтегралів 

Критерій Коші збіжності невласного інтеграла. Ознаки порівняння 
для невласних інтегралів. Формули Бонне. Ознаки Абеля і Діріхле 
для збіжності невласних інтегралів. Абсолютна та умовна 
збіжності невласних інтегралів 

НЕ 5.3 

Рівномірна 
збіжність 
інтегралів, 
залежних від 
параметра. 

Означення, критерій Коші. Ознаки Вейєрштрасса, Діріхле і Абеля 
рівномірної збіжності інтегралів, залежних від параметра. 

НЕ 5.4 ін
д 

ра. 

евласного інтеграла. Неперервність 
не

Властивості 
невласних 
тегралів, 

залежних ві
парамет

Граничний перехід під знаком н
власного інтеграла, залежного від параметра. Переставлення 

власного і невласного інтегралів. Диференціювання під знаком 
невласного інтеграла.  

НЕ 4.5 
Узагальнена 
те і та 

ня 

У х 
орема Дін

її застосуван

загальнена теорема Діні та деякі її наслідки; переставлення дво
невласних інтегралів. Обчислення інтеграла Ейлера-Пуассона з 
допомогою інтегрування по параметру.  

НЕ 4.6 
жливі 

розклади та 
інтеграл Ейлера 

Деякі ва Розклад синуса в нескінченний добуток. Розклад косеканса на 
прості дроби. Інтеграл Ейлера.  

НЕ 4.7 функція 
Ейлера 

функція астивості: означення, область 
визначення, симетричність, формули пониження, вираження через Β - Β -  Ейлера та її основні вл

невласний інтеграл 1-го типу. 

НЕ 4.8 Ейлера диференційовність,  графік. Зв’язок між Γ -функція визначення, формула пониження, неперер
Γ -функція Ейлера та її основні властивості: 

вн
означення, область 
ість та нескінченна 

 та функціями Ейлера. Γ  Β
Формула доповнення для Γ -функції. Приклади обчислення деяких 
невласних інтегралів за допомогою ейлерових інтегралів. 
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«ЛІНІЙНА АЛГЕБРА» 
396 год. (11 кредитів) 

 
лгебра – це частина математики, в якій вивчаються властивості величин, виражених 

буквам

 вивченню двох основних проблем – проблемі 
розв'яз

основою 
сучасн

 вміння їх застосовувати при 
розв’яз

х 
рівнян Арифметичний n-вимірний векторний простір. Лінійні залежність та незалежність. 
Визнач Структура лінійного 
відображення. Оператори. Лінійні та квадратичні форми. Унітарні та евклідові простори. 

Студент повинен знати: з програмного матеріалу даного 
курсу. 

Студент повинен вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні 
 практиці. 

А
и, незалежно від їх числового значення. Лінійна алгебра вивчає лінійні перетворення у 

скінченновимірних лінійних просторах. 
Курс лінійної алгебри присвячено
ування систем лінійних рівнянь та проблемі розв'язування алгебраїчних рівнянь у 

загальному вигляді. Причому задача розв'язування алгебраїчних рівнянь будь-якого натурального 
степеня та систем таких рівнянь у 19-20 століттях привела до створення нових математичних 
понять (група, кільце, поле, векторний простір, евклідів простір тощо), котрі стали 

ої (так званої, абстрактної) алгебри. 
 
 Мета курсу: опанування студентом понять лінійності та нелінійності, розуміння їх 

положення і ролі в загальній системі математичних знань та
уванні конкретних задач.  
Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів: Системи лінійни
ь. 
ники. Матриці. Комплексні числа. Многочлени. Векторні простори. 

 основні поняття та твердження 

конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на
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питування (колоквіуми).  
 

и.

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконувати заплановані самостійні та 
контрольні роботи на практичній частині курсу та пройти теоретичні о

Вивчення дисципліни здійснюється за сімома змістовними модулям  

«Системи лінійних рівнянь. Метод Гаусса. Визначники» 

НЕ 1.1

Е 1.2. Визначники другого та третього порядків. Формули Крамера 
начників 2-го та 3-го порядків. Властивості 

таких в

НЕ 1.3 Перестановки і підстановки. 
Кількість інверсій в перестановці. Означення та 

власти

НЕ 1.5. Мінори та їх алгебраїчні до
Означення мінора, д рема  про добуток 

мінора а відповідного алгебраїчного доповнення. Теорема Лапласа та її наслідок про розклад виз-

НЕ 1.6 а

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Означення n-вимірного вектора. Дії над векторами. Означення скінченновимірного 
ність та незалежність векторів скінченновимір-

ного п
. Розмірність простору. 

О
о
р
 
НЕ 2.3. Системи лінійних однорідни

Означення та властивос ндаментальна система 
озв'язків. Зв’язок між розв’язками однорідної та неоднорідної СЛР. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

 
. Системи лінійних рівнянь. Метод Гаусса 
Система лінійних рівнянь з n невідомими, розв'язок системи, еквівалентні системи, елемен-

тарні перетворення, матриця системи лінійних рівнянь, метод Гаусса. 
 
Н

Означення та формули для обчислення виз
изначників. Теорема Крамера для систем із n рівнянь з n змінними при n=2, 3. 

 
. 
Означення перестановки з n символів. 
вості підстановок n-го порядку. Дії над підстановками, їх властивості. Цикли, транспозиції. 

Розклад підстановки на добуток циклів. Декремент. Парні та непарні підстановки. Поняття про 
групу підстановок 
 
НЕ 1.4. Визначники n-го порядку, їх властивості 

Означення та властивості визначників n-го порядку. Трикутні та кососиметричні визначни-
ки. Визначники Вандермонда. 

 
повнення 

оповняльного мінора, алгебраїчного доповнення. Тео
 т

начника за елементами деякого рядка чи стовпця. 
 

. Теорема Крамера. Порівняння з лгоритмом Гаусса. 
Теорема Крамера про існування та єдиність розв'язків системи n рівнянь з n змінними при  

n > 3. Формули Крамера. Порівняння з алгоритмом Гаусса. 
 

«Векторний простір. Алгебра матриць» 
 

НЕ 2.1. Скінченнови-мірний векторний простір. Аксіоми та їх наслідки. Лінійна залежність 
n-вимірних векторів. 

векторного простору. Аксіоматика. Лінійна залеж
ростору. Основна теорема про дві системи векторів. Наслідки. Максимальна лінійно 

незалежна підсистема системи векторів. Базис. Ранг системи векторів
 
НЕ 2.2. Ранг матриці, способи його обчислення. Теорема Кронекера-Капеллі. 

значення рангу матриці. Теорема про ранг матриці. Методи елементарних перетворень та  
хоплення мінорів обчислення рангу матриці. Теорема Кронекера-Капеллі та її застосування до 
озв'язування систем лінійних рівнянь. 

х рівнянь. 
ті розв'язків лінійної однорідної системи. Фу

р
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НЕ 2.4
ку 

матриць. Невироджена матриця. Обчислення оберненої матриці. Матричні рівняння. Ранг 

НЕ 3.1 Алгебраїчна форма запису комплексних чисел 
ини комплексних. Алгебраїчна форма запису 

компле

НЕ 3.2. Модуль і аргумент, тригонометрична форма  запису комплексного числа. Формула 

. Геометричний зміст комплексного числа. Дії над комплексними числами в 
тригонометричній формі. Формула Муавра.  

 
НЕ 3.3. Добування корен

ормула обчислення кореня натурального степеня з комплексного числа.  Корені з 

НЕ 3.4

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. 
їх корені» 

и.  Подільність многочленів. Алгоритм 
вкліда. Взаємно прості многочлени. 

полем. Дії над ними. Тео-
рема п

о НСД 

НЕ 4.2

ль

Е 4.3. Розклад дробово-раціональної функції на елементарні дроби 

тарні дроби 1-го та 2-го типу. Основна теорема про алгебраїчні дроби. 
НЕ 4.4

гочлена за степенями (x-a). 
ратні корені.  Основна теорема алгебри комплексних чисел та наслідки з неї. Розклад 

НЕ 4.5

коефіцієнти. Формули Кардано. Метод Феррарі. Зауваження щодо розв’язності в радикалах 

. Дії над матрицями та їх властивості. Обернена матриця. Кільце та алгебра матриць.  
Множення та додавання матриць.  Множення матриці на число. Визначник добут

добутку матриць. Поняття про кільце та алгебру матриць.  
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 
«Комплексні числа. Дії над ними» 

 
. 
Розширення множини дійсних чисел до множ
ксного числа. Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі, властивості цих дій.  
 

Муавра. 
Спряжені числа.  Їх властивості. Означення та властивості модуля й аргумента комп-

лексного числа

я із комплексного числа. 
Ф

одиниці, їх властивості. Первісні корені n-го степеня з одиниці. 
 
. Числові кільця та поля.  
Означення та основні властивості числових кілець та полів. Загальні означення довільного 

кільця та поля. 
 

«Многочлени від однієї змінної, 
 

НЕ 4.1. Многочлени від однієї змінної, дії над ним
Е

Означення многочлена від однієї змінної над довільним числовим 
ро ділення многочленів з остачею. Подільність многочленів. Дільники. Спільні дільники. 

НСД многочленів. Алгоритм Евкліда знаходження НСД двох многочленів. Зауваження пр
декількох многочленів. Взаємно прості многочлени, їх властивості. НСК многочленів. 
 

. Звідність многочленів над довільним числовим полем. 
Звідні та незвідні многочлени над довільним числовим полем. Звідність многочленів над 

полями  раціона них, дійсних та комплексних чисел. 
 
Н

Означення та властивості алгебраїчних дробів. Правильні, неправильні, скоротні та неско-
ротні дроби. Елемен

. Корені многочленів. Теорема Безу. Схема Горнера. Основна теорема алгебри комп-
лексних чисел та наслідки з неї 

Означення кореня многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера та її застосування до знаход-
ження значення многочлена та його похідних в точці, до розкладу мно
К
многочлена на множники. Формули Вієта. Інтерполяційна формула Лагранжа. 
 

. Розв’язування рівнянь в радикалах. Раціональні корені многочленів з раціональни-
ми коефіцієнтами 

Алгебраїчні методи знаходження коренів многочленів n-го степеня (n=1,2,3,4) через їх 
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ть поліномів над полем раціональних чисел. 
 
НЕ 4.6. Межі дійсних коренів полін . Теорема Штурма та інші 
теореми про

Означення та формули обчислення верхньої та нижньої меж додатних і верхньої та нижньої 
 о

мі чисел. Система многочленів Штурма. Їх властивості та алгоритм знаходження. 
Теорем  

є .

гляд. Закон інерції для дійсних квадратичних 
форм. Додатно визначені та розпадні квадратичні орми. 

Означення квадратичної форм атичні форми. Канонічний та 
нормальний вигляди квадра квадратичної форми. 
Теоремама Лагранжа про існування невиродженого нійного перетворення, яке приводить квадра-

ємний індекси інерції. Закон 
інерції

ченої квадратичної форми. Критерій Сильвестра. Квадратичні форми, що розкладають-
я в добуток лінійних форм, критерій розкладу.  

 

фізм лінійних просторів. 
Означення (аксіоми)  лінійного простору. Означення та властивості ізоморфізму лінійних 

 

. Перетворення базису. 
Означення скінченновимірного лінійного простору. Базис. Розмірність простору. Координа-

'язок між базами. Матриця переходу від бази до бази. Зв'язок між ко-
ордина

Е 6.3. Підпростори лінійного простору. Їх сума та перетин. 
у век-

торів. 

Е 6.4. Лінійні оператори 
нійного оператора. Координати 

образу

рівнянь вищих степенів. Алгоритм знаходження раціональних коренів многочленів з раціональни-
ми коефіцієнтами. Звідніс

омів з дійсними коефіцієнтами
 кількість коренів многочлена від однієї змінної 

меж  від'ємних коренів многочленів з дійсними к ефіцієнтами. Метод Ньютона. Кількість 
знакозмін в систе

а Штурма про кількість на відрізку коренів многочлена з дійсними коефіцієнтами. Теореми
Бюдано-Фур’ , Декарта  

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. 

«Многочлени від багатьох змінних. Квадратичні форми» 
 
НЕ 5.1. Многочлени від декількох змінних. Симетричні многочлени. Результант. 
Дискримінант. 

Одночлен, многочлен від декількох змінних над деяким полем. Дії над многочленами та їх 
властивості. Степінь многочлена. Лексикографічний запис многочлена. Старший член 
многочлена. Означення та властивості симетричного многочлена над деяким полем. Елементарні 
симетричні многочлени. Основна теорема про симетричні многочлени та наслідки з неї. 
Результант, дискримінант та їх застосування до розв'язування алгебраїчних систем рівнянь. 
 
НЕ 5.2. Квадратичні форми. Їх канонічний ви

 ф
и. Дійсна та комплексна квадр

тичної форми. Невироджене лінійне перетворення 
лі

тичну форму до канонічного вигляду. Ранг, сигнатура, додатний та від'
. Еквівалентність квадратичних форм. Класи еквівалентності. Означення та властивості до-

датно визна
с

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. 
«Лінійні простори. Лінійні оператори» 

 
НЕ 6.1. Лінійний простір. Аксіоми. Ізомор

просторів. 

 
НЕ 6.2. Скінченновимірні лінійні простори. Базис

ти вектора в даному базисі. Зв
тами вектора в різних базисах 

 
Н

Означення підпростору лінійного простору. Лінійна оболонка, натягнута на систем
Сума та перетин підпросторів лінійного простору. Теорема про зв’язок між розмірностями 

суми та перетину підпросторів лінійного простору. 
 
Н

Означення та властивості лінійного оператора. Матриця лі
 вектора. Зв'язок між матрицями лінійного оператора в різних базисах. 
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ійного оператора. Ранг та дефект лінійного опера-
ора, теорема про зв'язок між ними. Поняття про невироджений лінійний оператор, його 

НЕ 6.6
х с е

ення та властивості скалярного  добутку. Евклідів векторний простір. Ортогональ-
ність 

НЕ 6.8. Ортогональні та симетричні оператори евклідового простору. Ортогональні та си-
метричні матриці, їх властивості. ї форми до головних осей. 
Пари форм 

Ортогональні та симетричні оператори евклідового простору, їх властивості. Ортогональні 
го перетворення не-

відоми

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7. 
атриці» 

 

и о
ліноміальних матриць. Канонічний вигляд поліноміальної матриці. Екві-

валентність поліноміальних ма одулярних матриць. Основна 

 
характерис-
 матриці до 

НЕ 6.5. Область значень та ядро лінійного оператора. Невироджені лінійні оператори. 
Означення області значень та ядра лін

т
властивості. 
 

. Власні значення і власні вектори лінійного оператора. 
Характеристична матриця, характеристичний многочлен, арактери тичн  рівняння та ха-

рактеристичні  корені лінійного оператора. Власний вектор та власне значення лінійного операто-
ра. Теорема про зв'язок характеристичних коренів лінійного оператора з його власними значен-
нями. Лінійний оператор з простим спектром. 
 
НЕ 6.7. Евклідові векторні простори. Ортонормований базис. Ортогональне доповнення під-
простору 

Означ
елементів (векторів) евклідового простору. Довжина вектора. Кут між векторами. 

Ортогональна система векторів. Процес ортогоналізації. Нормування векторів. Ортонормовані 
системи векторів. Ортогональне доповнення та ортогональна проекція вектора на підпростір в 
евклідовому просторі. Ізоморфізм евклідових просторів. 
 

Зведення дійсної квадратично

та симетричні матриці, їх властивості. Існування невиродженого ортогонально
х, яке приводить дійсну квадратичну форму до канонічного вигляду. Зведення двох квадра-

тичних форм до канонічного вигляду за допомогою одного невиродженого перетворення 
невідомих. 

 

«Поліноміальні м

НЕ 7.1. Поліноміальні матриці. Еквівалентність. Унімодулярні матриці.  
Означення та властивості поліноміальних матриць. Дії над ним . Матричний п ліном. Еле-

ментарні перетворення по
триць. Означення та властивості унім

теорема про подібність числових матриць. 
 
НЕ 7.2. Жорданові матриці. Мінімальний многочлен. 

Означення жорданової матриці, жорданової клітки. Характеристична матриця і 
риведення числовоїтичний многочлен для жорданової клітки і жорданової матриці. П

жорданової форми. Означення, властивості та застосування мінімального многочлена 
поліноміальної матриці. 

Основна література до дисципліни: 

Зав1. ало С.Т. Курс алгебри.–– К.: Вища школа, 1985.–– 504 с. 

3.   с. 
4. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре.– М.: Наука, 1974.– 384 с. 
5. Фаддеев Д.К. Лекции по 
6. Фаддєєв Д.К., Сомінський К.: Вища школа, 1971.–– 316 

с. 
7. Ф

с.

2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. 7-е – 12-е изд.–– М.: Наука.–– 431с. 
Костарчук В.М., Хацет Б.І. Курс вищої алгебри.–– К.: Рад. шк., 1964.– 511

алгебре.–– М.: Наука, 1984.–– 416 с. 
 І.С. З ебри.–– бірник задач з вищої алг

аддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре.–– М.: Наука, 1977.–– 288 
 

8. Колісник Р. С., Сікора В. С., Шевчук Н. М. Лінійна алгебра в теоремах і задачах. Частина 
перша: Навч. посібник.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.– 292 с. 
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«АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ» 

180 год. (6,5 кредитів) 
 

Курс алгебри і теорії чисел складається з двох частин – теорії чисел та абстрактної алгебри.  
Теорія чисел (або вища арифметика) є одним з найстаріших розділів математики. Її 

оформлення в самостійну науку відбулося ще в Давній Греції у 6-4 століттях до н.е., хоча до 
навчальних планів університетів вона була введена лише на початку 20-го століття як необхідний 
елемен

 алгебраїчних 
рів
ма
ста

я її місця в за-
гальній

 та вміння застосовувати отримані знання на практиці.  
а

, що зустрічаються в теорії чисел; 
клас

и, 
нормальні підгрупи, фактор-групи, морфізми; кільця і поля; алгебри над полем. 

о матеріалу даного 
курсу. 

Студент  розв’язуванні 
 зада

 самостійні та 

т фахової підготовки математика.  
Друга частина курсу – абстрактна алгебра – узагальнює вивчені раніше в лінійній алгебрі, 

математичному аналізі та теорії чисел відомості про множини з точки зору дій над елементами цих 
множин. Цей розділ математики виник у 19-20 століттях з проблеми розв'язування

ь будь-якого натурального степеня та систем таких рівнянь, яка привела донян  створення нових 
тематичних понять (група, кільце, поле, векторний простір, евклідів простір тощо), котрі й 
ли в основі сучасної (так званої, абстрактної) алгебри. 

 
 Мета курсу: опанування студентом принципів сучасної алгебри, розумінн
 системі математичних знань, зокрема, взаємозв’язків з теорією чисел та абстрактною ал-

геброю
Для досягнення мети передбач ється вивчення таких основних розділів: 

Теорія подільності цілих чисел; найважливіші числові функції
и за даним модулем; порівняння і класи лишків; порівняння з невідомою величиною; 

степеневі лишки; алгебраїчні та трансцендентні числа. Алгебраїчні структури; групи, підгруп

Студент повинен знати: основні поняття та твердження з програмног

 повинен вміт  матеріал при
ч, застосовувати теоретичні знання на практиці. 

и: використовувати вивчений
конкретних

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконувати заплановані
контрольні роботи на практичній частині курсу та пройти теоретичні опитування (колоквіуми).  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
. Числові функції.» 

з остачею. Подільність цілих чисел. Властивості подільності. Основні 

НЕ

. Найменше спільне кратне. 
  

«Теорія подільності цілих чисел
 
НЕ 1.1. Вступ. Принцип математичної індукції. Подільність цілих чисел  

Теорія чисел як наука цілі числа та дії над ними. Короткі відомості про історію розвитку 
теорії чисел. Принцип мат. індукції та його застосування в теорії чисел.  

Теорема про ділення 
теорем  про подільність. 

 
и

 1.2. Прості й складені числа. Решето Ератосфена 
Означення простого та складеного числа, їх властивості. Критерій простого числа. Теорема 

Евкліда про кількість простих чисел. Основна теорема арифметики цілих чисел про існування та 
єдиність розкладу натурального числа на прості множники. Загальний вигляд довільного дільника 
числа. Решето Ератосфена. 

 
НЕ 1.3 Найбільший спільний дільник. Алгоритм Евкліда

Дільники, спільні дільники двох цілих чисел. Н
. 

айбільший спільний дільник двох цілих 
чисел – означення, існування, основні властивості. Зауваження про НСД декількох цілих чисел. 
Взаємно прості числа – означення, властивості. Алгоритм Евкліда знаходження НСД.  
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ння, існування, основні властивості. 
Форму

НЕ 1.4 Лінійні діофантові рівняння від двох змінних 
няння. Лінійне діофантове рівняння від двох змінних, 

знаход
нянь від довільної кількості змінних та їх систем.  

 
НЕ 1.5.  Раціональні  числа та скінч

Зв'язок алгор  їх властивості. 
Застосуванн  з двома 
змінними. 

НЕ 1.6
льтиплікативних функцій. Функції τ(n), S(n), Мебіуса і Ейлера, 

їх властивості. 

Степеневі лишки. Алгебраїчні та трансцендентні числа» 

НЕ 2.1
тивості. Класи лишків. Повна та зведена системи 

лишків Теореми Ейлера та Ферма. 

НЕ 2.2  
онгруенція з однією змінною, поняття розв’язку. Конгруенція першого степеня.  Різні 

. Системи конгруенцій першого степеня. 

 Конгруенції за складеним модулем   
лгоритм зведення конгруенцій довільного степеня за складеним модулем до системи 

дулями. 

уенції довільного степеня за простим модулем  
онгруенції довільного степеня за простим модулем, способи їх розв'язування. 

НЕ 2.5
ерій Ейлера та наслідки з 

нього. 

НЕ 2.6
воли Лежандра  та Якобі. Їх властивості та застосування до розв'язування конгруенції 

2-го степеня. 
 

НЕ 2.7. Степеневі лишк
Класи, що належать до даного показника. сновні властивості показників. Первісні корені. 

НЕ 2.8
і

Найменше спільне кратне двох цілих чисел – означе
ли для обчислення довільного СК, НСК двох чисел. Зауваження про НСК декількох цілих 

чисел. 
 
. 
Означення діофантового рів
ження його розв'язків за допомогою алгоритму Евкліда. Зауваження щодо  лінійних 

діофантових рів

енні ланцюгові дроби 
итму Евкліда з ланцюговими дробами. Підхідні дроби та

я ланцюгових дробів до розв'язування лінійного діофантового рівняння

 
. Мультиплікативні функції 
Означення та властивості му

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

«Числові конгруенції. Конгруенції зі змінною.  

 
. Класи за даним модулем. Числові конгруенції та класи лишків 
Конгруенції. Означення та основні влас
. 
 
. Конгруенція з однією змінною. Конгруенції першого степеня та їх системи   
К

методи розв’язування таких конгруенцій
 

НЕ 2.3.
А

простіших конгруенцій за простими мо
 

НЕ 2.4. Конгр
К
 
.  Конгруенції  2-го степеня  
Конгруенції 2-го степеня. Квадратичні лишки і нелишки. Крит

 
. Символи Лежандра та Якобі 
Сим

и 
О

Теорема про число класів первісних коренів. Індекси та їх властивості.  
 
.  Алгебраїчні та трансцендентні числа   
Алгебраїчні числа і їх основні властивост . Теорема Ліувіля. Трансцендентні числа, їх 

побудова. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 
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«Множини з дією. Основи теорії груп» 

НЕ 3.1

Поняття алгебраїчної операції (внутрішньої дії) на множині. n-арні дії, їх властивості, 
ні дії, їх властивості (асоціативність, комутативність, 

існуван
ві 

ножини. Означення ізоморфізму множин із дією, властивості. Поняття про абстрактну групу. 

НЕ 3.2
ядок елемента групи. Пе-

ріодич

Е 3.4. Циклічна група. Система твірних групи.   
к між цикліч-

ними т
Система твірних групи. Звідні та незвідні системи твірних. Приклади. 

агранжа. 
і. Мно-

ення суміжних класів. Лівосторонній (правосторонній) розклад групи за підгрупою. Теорема 

 
п и

метричної групи, групи підстановок, матричної групи. Теорема Келі. Наслідки 
неї. 

НЕ 3.5
тивості фактор-групи. 

 
НЕ 3.6. Гомоморфізм, автоморф реми про гомоморфізм.  

Означення гомоморф уп. Їх властивості. Група 
автоморфізмів даної групи. Ядро та образ гомоморфізму. Їх властивості. Теореми про 

 
 груп.  

Означення прямого добутку груп. Критерій прямого добутку. Розклад групи на прямий 
сті. Зауваження про пряму суму груп. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. 

Означення кільця. Асоціативне, комутативне, асоціативно-комутативне кільце. Підкільце. 

 

Означення ізоморфізму кілець, властивості. 

 
. Алгебраїчні дії, їх властивості. Множини з дією: групоїд, напівгрупа, моноїд, група. 

Ізоморфізм множин із дією.  

поняття універсальної алгебри. Бінар
ня та єдиність нейтрального елемента, існування та єдиність оберненого (нейтралізуючого) 

елемента). Означення групоїда, напівгрупи, моноїда, групи. Властивості. Поняття про абеле
м
 

. Степені елемента групи. Порядок елемента групи.   
Означення степеня елемента групи. Дії над степенями. Пор
на група. Властивості. 

 
НЕ 3.3. Підгрупа. Циклічна підгрупа. 

Означення підгрупи групи. Критерій підгрупи. Перетин підгруп. Означення циклічної 
підгрупи, твірного елемента такої підгрупи. Твердження про порядок циклічної підгрупи групи. 
 
Н

Означення циклічної групи. Теорема про підгрупи циклічної групи. Зв’язо
а абелевими групами. Теорема про ізоморфізм циклічних груп. 

 
НЕ 3.5. Розклад групи за підгрупою. Теорема Л

Означення лівого (правого) класу суміжності групи за підгрупою. Їх властивост
ж
Лагранжа. Наслідки з неї. 

НЕ 3.6. Ізоморфне зображення груп ідстановками і матрицям . Теорема Келі. 
Означення си

з 
 

. Нормальний дільник і фактор-група.  
Означення нормального дільника групи. Конструкція та влас

ізм та мономорфізми  груп. Тео
ізму, мономорфізму та автоморфізму гр

гомоморфізм груп.  

НЕ 3.7. Прямий добуток груп. Розклад групи на прямий добуток

добуток її підгруп. Властиво
 

«Основи теорії кілець та полів» 
 

НЕ 4.1. Кільце, підкільце, ідеал.   

Лівий (правий) ідеал в кільці. Властивості. Дільники нуля в кільці.  

НЕ 4.2. Ізоморфізм кілець 
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НЕ 4.3
Кільце цілісності. Кільце з одиницею Оборотні елементи кільця (дільники одиниці в 

кільці). Властивості. Кільце лиш
 
НЕ 4.4. Поле, підполе, характеристика п  поля. Ізоморфізм полів 

. Розширення поля. Ізоморфізм 
пол
 
НЕ

 

. Кільце цілісності. Кільце з одиницею. Оборотні елементи кільця 
. 

ків Zn, його властивості. 

оля. Розширення
Означення поля. Властивості. Підполе. Характеристика поля

ів. Означення. Властивості. Приклади. 

 4.5.  Алгебра над полем 
Поняття алгебри над полем. Структурні константи алгебри. Приклади алгебр. 

Основна література до дисципліни: 

До модулів 1, 2 

1. Бородін О. І. Теорія чисел.–– К.: Вища школа, 1970.–– 274 с. 
Бухштаб А.А. Т2. 

3. Виноградов И. М. Основы  теории чисел.–– М.: Наука, 1981.–– 176 с. 
Грибанов В.У., Титов П.И. Сборник упражнений по

еория чисел.–– М.: Просвещение, 1966.–– 376 с. 

4.  теории чисел.–– М.: Просвещение, 
1964.–– 144 с. 

исел. 

ища школа, 1977. 

.–– К.: Видавничо-

упп.–– М.: Наука, 1977.–– 240с. 
10. Курош А. Т. Курс высшей алгебры. 7-е – 12-е изд.–– М.: Наука.–– 431с. 
11. Завало С. Т. Курс алге
12. Завало С. Т., Левіщен О. Алгебра і теорія чисел. 

адач по линейной алгебре.–– М.: Наука, 1984.–– 380с. 
16.

5. Завало С. Т., Левіщенко С. С., Пилаєв В. В., Рокицький І. О. Алгебра і теорія ч
рактикум в 2-х частинах.–– К.: Вища школа, 1986.–– Част. 1.–– 264 с. П
авало С.Т., Костарчук В.Н., Хацет Б.И. Алгебра и теория чисел.–– К.: В6. З
орокішко Є. П. Збірник задач і вправ з теорії чисел: Навч7. М . посібник.–– К.: Вища школа, 

1996.–– 158 с.  
езущак О.О., Ганюшкін О.Г. Елементи теорії чис8. Б ел: Навч. посібник

поліграфічний центр "Київський університет", 2003. 
 

До модулів 3, 4 
9. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории гр

бри .–– К.: Вища школа, 1985.–– 503с. 
ко С. С. цький І. , Пилаєв В. В., Роки

Практикум в 2-х частинах.–– К.: Вища школа, 1983. 
13. Кострикин А. И. Введение в алгебру.–– М.: Наука, 1977.–– 495с. 
14. Кострикин А. И. Сборник задач по алгебре.–– М.: Наука, 1987.–– 352с. 
15. Проскуряков И. В. Сборник з

 Холл М. Теория груп.–– М.: Изд-во ИЛ, 1962.–– 468с. 
 

«ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» 
108 год. (3 кредити) 

 Дискретна математика сьогодні є не тільки фундаментом математичної кібернетики, але й 
важливою ланкою математичної освіти. Моделі і методи дискретної математики є добрим засобом 
і мовою для побудови та аналізу моделей в різних науках, включаючи хімію, біологію, генетику, 
фізику, психологію, екологію та ін. 

унку числа таких 
способ тарні булеві функції, 
класи булевих функцій та їх повнота і замкн тість, проблема мінімізації булевих функцій, 

 Мета курсу: студенти повинні опанувати такі основні розділи: алгебра множин, елементи 
математичної логіки, комбінаторики та теорії графів, булеві та обмежено-детерміновані 
(автоматні) функції. 
 Студент повинен знати: операції над множинами та їх властивості, основні способи 
розташування об’єктів (перестановки, розміщення, сполуки) та методи підрах

ів, поняття висловлювання, предикати та операцій над ними, елемен
у
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означення і способи задання обме ій, типи, властивості та способи 
задан
 Студент повинен вміти: застосовувати абуті знання до розв’язання основних задач з 

ної логіки, комбінаторики, теорії булевих та автоматних функцій, 

 по теоретичній та практичній частинах курсу. 
Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовими модулями:

жено-детермінованих функц
ня графів.   

н
теорії множин, математич
елементів теорії графів. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, скласти два колоквіуми та виконати 
три контрольні роботи відповідно

 
 

 
Е 1.1. Алгебра множин 

множинами. Основні властивості операцій об’єднання, 
перети

Поняття k-вибірки. Основний принцип комбінаторики. Перестановки, розміщення, сполуки 
оренням. Основні властивості числа сполук. Біном Ньютона. Властивості 

Означення висловлювання Правило силлогізму. Операції над висловлюваннями . Формули 

 операції над предикатами. Закони де Моргана для 

Е 1.4. Булеві функції 
 Означення логічної змінної, двійкового набору та булевої функції. Число двійкових наборів 
та булевих функцій. Елементарні б ормули над булевими функціями. 
Істотні 
 

налі диз’юнктивна та кон’юнктивна 

 
ОДУЛЬ 2 

Е 2.1.  Повнота і замкнутість класів булевих функцій 
лади повних класів. Теорема зведення 

повнот
галкіна. Методи побудови многочлена Жегалкіна. Означення 

мкнутого класу булевих функцій. Приклади. Зв’язок між повнотою та замкнутістю. 

Е 2.2

Е 2.3. Критерій повноти класу булевих функцій  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Елементи теорії множин, комбінаторики, математичної логіки. Булеві функції» 

Н
 Означення множин. Операції над 

ну та диз’юнктивної суми. Спрощення виразів. Доведення тотожностей. Розв’язування 
рівнянь та систем з множинами. 
 
НЕ 1.2. Комбінаторика 

без повторення та з повт
біномних коефіцієнтів. 
 
НЕ 1.3. Елементи математичної логіки 

над висловлюваннями. Рівносильність формул. Тавтології. Закони алгебри логіки для диз’юнкції 
та кон’юнкції. Означення предиката та
предикатів. Застосування предикатів для формалізації  математичних тверджень. 
 
Н

улеві функції. Означення ф
та фіктивні змінні. Означення двоїстої функції. Принцип двоїстості. 

НЕ 1.5.  Розклад булевих функції за змінними. Доско
нормальні форми (д.д.н.ф. та д.к.н.ф.) 
 Означення величини xσ. Лема про величину xσ. Теорема Шеннона. Наслідки з теореми 
Шеннона. Досконалі диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми 
 

ЗМІСТОВИЙ М
 «Повнота і замкнутість класів булевих функцій. Мінімізація булевих функцій» 

 
Н
 Означення повноти класу булевих функцій. Прик

и одного класу до повноти іншого. Означення многочлена Жегалкіна. Теорема про 
існування і єдність многочлена Же
за
 
Н . Основні замкнуті класи булевих функцій 
 Означення класів функцій, які зберігають константи 0 і 1 (T0, T1), лінійних (L), самодвоїстих 
(S) та монотонних (M) функцій. Повнота і замкнутість класів T0, T1, L, S та M. 
 
Н
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Властивості фу  T0, T1, L, S та M. 
ритерій повноти (теорема Поста). 

Е 2.4
 

рмальні форми (с.д.н.ф., т.д.н.ф., 
.д.н.ф.). Методи Квайна, Мак-Класки, Блейка та Нельсона побудови с.д.н.ф. Метод імплікантних 

. Побудова м.д.н.ф. методом невизначених коефіцієнтів. 

Е 3.1. Елементи k-значної логіки 
ної,  функцій k-значної логіки. Число k-значних наборів та 

ункці
рів 

НЕ 3.2. Детерміновані функці
 Означення детермінованої функції та її інтерпретація за допомогою дискретного 
пер не дерево. 
Екв
Мура. но-детермінованих функцій. 
 
НЕ 3.3
 
поданн иці інцидентності і суміжності графів. 
 

нкцій, які не належать основних замкнутим класам
К
 
Н . Мінімізація булевих функцій 
 Теорема про число різних кон’юнктивних та диз’юнктивних форм. Постановка задачі 
мінімізації. Скорочена, тупикова та мінімальна диз’юнктивні но
м
таблиць побудови т.д.н.ф., м.д.н.ф
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 «Детерміновані функції. Елементи теорії графів» 

 
Н
 Означення k-значної змін
ф й k-значної логіки. Елементарні функції k-значної логіки. Означення k-значної 
послідовності,  набору послідовностей  та послідовності набо
 

ї  

етворювача. Інтерпретація детермінованої функції за допомогою дерева. Навантаже
івалентні дерева. Вага дерева. Відсічене дерево. Обмежено-детермінована функція. Діаграма 

Канонічні рівняння обмеже

. Елементи теорії графів 
Основні означення та властивості графів. Деякі спеціальні класи простих графів. Способи 
я графів. Матр

Основна література до дисципліни: 
 

2. 

3. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Т Комп’ютерна дискретна математика. – Харків: 
«Компанія

4. Гаврилов е. – М.: Наука, 
1977. – 368 с. 

5. Дискретна математика: методичні вказівки та завдання (для студентів математичного 
л .  

казівки та завдання для самостійної роботи (для 
студентів математичного факультету) / Укл.: Свердан М.Л., Бортей М.С., Якімов І.В. – 

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ І ТОПОЛОГІЯ» 

д з математичним аналізом, алгеброю, 

іальностей університетів. 

 Мета кур , формування у 
студентів навичок застосування основних методів та принципів дисципліни при розв’язуванні 
конкретних задач. 

1. Яблонський С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука, 1986. – 384 с. 
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К.: Видавнича 
група BHV, 2007. – 368 с. 

. 
 СМІТ», 2004. – 480 с. 
Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математик

факультету) / Ук .: Бортей М.С., Дрінь ММ., Свердан М.Л., Якімов І.В. – Чернівці: Рута, 
2000. – 94 с. 

6. Дискретна математика: методичні в

Чернівці: ЧДУ, 1998. – 64 с. 
 

216 год. (7,5 кредити) 
 

 Диференціальна геометрія і топологія поря
геометрією, теорією диференціальних рівнянь є фундаментальною навчальною дисципліною для 
математичних спец
 

су: забезпечення ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу
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 Студен ванні різних 

 
 Студенти повинні знати: основи теорії множин, топологічних та метричних просторів, 
властивості неперервних відображень, топологічних просторів, основи теорій та поверхонь у 
евклідовому просторі, елементи тензорного числення. 

т повинен вміти: застосовувати вивчений матеріал при розв’язу
прикладних задач. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за 7 змістовними модулями  
 

Змістовний модуль 1 «Основи теорії множин» 
Н . Основи теорії множин 
 Поняття множини. Основні операції над множинами. Еквівалентність множин. Скінченні та 
нескінченні множини. Поняття кардинального числа. Дії 

Е 1.1

над кардинальними числами. Зліченні 
ті. Множини потужності континуум. 

 топологій. Класифікація точок та множин топологічного простору. Підпростори. 
Індукован

. Зв’язність топологічного простору 
 п т

лади метричних просторів. Властивості 
метрики. Кл ологічного 

тричних просторів. Компактні метричні 

 Основи загальної теор рвні відображення, критерій 
раження, відображення вкладення та занурення. 

омеом
ах. Гладкі 

ффеоморфізми. 

севдо евклідові простори  
я точкового афінного n-вимірного простору. 

ігури

ек
і

 

множини, основні властивос
Змістовний модуль 2 «Топологічні простори. Метричні простори» 

НЕ 2.1. Топологічна структура 
 Означення топології, топологічного простору. Приклади топологічних просторів. 
Порівняння

а топологія. Всюди щільні та ніде не щільні множини. База топології. 
НЕ 2.2. Аксіоми зліченності та віддільності
 Аксіоми зліченності. Збіжність у топологічному росторі. Способи задання опології. 
Зв’язність топологічного простору. Зв’язні та незв’язні множини топологічного простору. Аксіоми 
віддільності. Компактні топологічні простори. Ком пакти. 
НЕ 2.3. Метричні простори 
 Означення метрики та метричного простору. Прик

асифікація точок та множин метричного простору. Метризованість топ
простору. Повні метричні простори. Поповненя ме
простори. 

Змістовний модуль 3 «Неперервні відображення топологічних просторів» 
НЕ 3.1. Відображення множин 

ії відображень множин. Непере
неперервності. Відкриті та замкнені відоб
Г орфізми. Фактор множини та фактор простори. Многовиди. Локальні Координати. Карта 
та атлас на многовиді. Перетворення локальних координат. Функції на многовид
многовиди. Відображення многовидів. Ди

Змістовний модуль 4 «Афінні евклідові та псевдо евклідові простори» 
НЕ 4.1. Афінні евклідові та п
 Афінні простори, аксіоми Вейля. Існуванн
Ф  в афінному просторі. Взаємне розміщення площин у афінному просторі. Евклідові та 
точкові евклідові простори. Псевдоевклідові простори. 

Змістовний модуль 5 «Лінії в Е3» 
НЕ 5.1 Вектор-функції скалярного аргументу 

т Означення в о-функції скалярного аргументу. Границя вектор-функції. Неперервність. 
Похідна та диференціал вектор функції. Формула Тейлора. Аналітичні вектор-функц ї. 
НЕ 5.2. Звичайні та особливі точки лінії 
 Лінія в Е  як годограф вектор-функції. Звича3 йні та особливі точки лінії. Дотик множин. 
Стичне коло. Еволюта лінії. 
НЕ 5.3. Кривина та скрут лінії. Тригранник Френч 
 Довжина дуги лінії. Натуральна параметризація. Кривина лінії. Обчислювальні формули 
кривини. Стична площина. Скрут лінії. Тригранник Френе. Формули Френе. 

Змістовний модуль 6 «Поверхні в 3ε » 
НЕ 6.1. Поверхня в 3ε  як годограф вектор-функції 



           Поверхня в 3ε  як годограф вектор-функції двох скалярних аргументів. Криволінійна 
система координат. Дотична площина та нормаль. Теорема про дотичну площину. 
НЕ 6.2. Перша та друга квадратичні форми поверхні 

тична форма поверхні, її геометричний зміст. Задачі про            Перша квадра
між лініями на поверхні, про площу області

довжину лінії, кут 

НЕ 6.3. Асимптотичні та головні  поверхні 
           Асимптотичні напрями. и і сітки на поверхні. Головні 
напрями  поверхні. 
Мінім
НЕ 6.4
           м
Гауса 
Геодез

НЕ 7.1. л
           
Симет ч

 школа

3. ов А.В., Тимохович В.Л., Трале А.Е., Феденко А.С. Топология. – 
Минск: Вышейшая

4. Городецький В. ви топології в теоремах і 
задачах. Навчальний посібни рнівці: Прут, 2000.-400 с. 

еренціальна Геометрія. – Київ: Вища школа, 1973. – 276 с. 

 першого 
курсу і основ атематичних 
методів моделювання тощо. 

 на поверхні. Кривина поверхневої кривої. Нормальна 
кривина поверхні, теорема Меньє. Індикатриса кривини поверхні. Стичний параболоїд. 
Класифікація точок поверхні. 

 напрями на поверхні. Повна кривина
Асимптотичні лінії. Спряжені напрям

. Теорема Родріга. Лінії кривини. Формула Ейлера. Повна і середня кривини
альні поверхні, розгортці поверхні. 
. Внутрішня геометрія поверхні 

воли Христофеля 1-го та 2-го роду. Дериваційні формуСи ли Гаусса-Вейнгартена. Теорема 
про інваріантність повної кривини поверхні. Геодезійна кривина поверхневої кривої. 

і криві на поверхні. ійн
Змістовний модуль 7 «Елементи тензорного числення» 

ементи тензорного числення Е
Ковектори, спряжений простір. Тензори на векторному просторі. Операції над тензорами. 

ні та кососиметричні тензори. Зовнішній добуток. ри
 

Основна література до дисципліни 
 

Синюков Н.С., Матвеенко Т.И. Топологія. – Киев: Вищ1. а , 1984. – 264 с. 
2. Новиков С.П., Фоменко А.Т. Елементы дифференциальной геометрии и топологии. 

Учебник для университетов. – М.: Наука, 1987. – 432 с. 
Кононов С.Г., Прасол

 школа, 1990. – 319 с. 
В., Житарюк Ы. В., Мартинюк О. В. Осно

к. Частина перша. – Че
5. Городецький В. В., Житарюк І. В. Основи топології в теоремах і задачах. Навчальний 

посібник. Частина друга. – Чернівці: Рута, 2003. – 183 с. 
6. Кованцов М. І. Диф
7. Погорєлов А. В. Дифференциальная геометрия. – М.: Наука, 1969. – 176 с. 
8. Городецький В. В., Мартинюк О. В. Диференціальна геометрія в теоремах і  задачах. 

Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 400 с. 
9. Кованцов Н. И., Зражевская Г. М., Когаровский В. Т. Михайловский В. И. 

Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. Сборник задач. – К.: Вища 
школа, 1982. – 357 с. 

 
«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ» 

216 год. (9 кредити) 
Диференціальні рівняння є природним продовженням математичних дисциплін

ою для вивчення та дослідження рівнянь з частинними похідними, м

Мета курсу полягає в тому в необхідними математичними , щоб студент оволоді
знаннями та методами, які викор ивчення курсу, розкрити широке истовуються у процесі в
застосування диференціальних рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях. 

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх 
доведення в межах програми для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних 
рівнянь, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними 
похідними.  

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і 
прикладів, доліджувати на стійкість розв’язки рівнянь та систем, які пропонуються як 
у даному курсі, так і в процесі подальшого навчання. 
 64
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Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
 «Рівняння 1-го порядку» 

 
НЕ 1.1.  Вступ. Постановка основних задач.   

Основні поняття, означення. Задачі, що приводять до звичайних диференціальних рівнянь. 
. 

 
Геометрична інтерпретація. Постановка основних задач

НЕ 1.2. Інтегровані типи рівняння першого порядку. 
Найпростіші диференціальні рівняння першого порядку, які розв'язані відносно похідної: 

рівняння з відокремлюваними змінними; однорідні рівняння; лінійні рівняння та звідні до них; 
рівняння Ріккаті. Рівняння в повних диф ний множник. 
 
Е 1.3. Теорема існування і єдиності.

еренціалах. Інтегруваль

Н  
ження розв'язку.  

 
кі  нерозв’язні відносно похідної.

Теореми про існування і єдиність розв'язку задачі Коші. Продов

НЕ 1.4. Рівняння, я  
Теореми про існування і єдиність розв'язку задачі Коші. Продовження розв'язку. 

  похідної.  Метод  введення параметра 
Рівнян
Рівняння першого порядку, не розв'язані  відносно

ня Лагранжа і Клеро. Теорема про існування і єдиність  розв'язку задачі Коші. 
 

Змістовий модуль 2 
«Рівняння вищих порядків. Лінійні рівняння зі сталими коефіцієнтами» 

 
НЕ 2.1. Диференціальні рівняння вищих порядків,  інтегровані типи.  

Диференціальні рівняння вищого порядку.  Інтегровані типи рівнянь, що допускають 

 
-го порядку.

зниження порядку. 

НЕ 2.2. Теорія лінійних рівнянь n  
Загальна теорія лінійних рівнянь n-го порядку: існування фундаментальної системи 

строградського-Ліувілля; метод варіації для лінійних 

 

розв'язків; загальний розв'язок; формула О
неоднорідних рівнянь. Лінійні рівняння n-го порядку зі сталими коефіцієнтами. Неоднорідні 
рівняння з квазіполіномом. Рівняння Ейлера. 

Змістовий модуль 3 
«Лінійні рівняння 2-го порядку. Системи лінійних рівнянь.» 

 
НЕ 3.1. Лінійні рівняння другого порядку. 

Лінійні диференціальні рівнянн лі розв'язків. Крайові задачі. Задача 
Шту
 
Е 3.2. Системи диференціальних рівнянь.

я другого порядку. Ну
рма-Ліувілля. Функція Гріна. 

Н  
рали системи. Загальна 

теорія 

 
Змістовий модуль 4

 Системи диференціальних рівнянь: основні поняття; задача Коші; інтег
лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь. Нормальна фундаментальна 

матриця; матрицант.  Експонентне зображення розв'язку.  Метод варіації. Матриця Коші. 
Системи  лінійних  рівнянь   зі   сталими   коефіцієнтами.   Структура   нормальної 

фундаментальної матриці. Метод Ейлера для лінійних однорідних систем зі сталими коефіцієнтами. 

 
нянь. Диференціальні рівняння з 

 
НЕ 4.1. Основні властивості роз нь.

«Основні властивості розв’язків диференціальних рів
частинними похідними.» 

в’язків системи  диференціальних рівня  
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гральні нерівності. Залежність розв'язків від параметрів і початкових умов. Розклад 

Сті розв'язків систем диференціальних рівнянь. Перший та другий методи Ляпунова. 
и

Осн я теорії Пуанкаре-Бендіксона. 

НЕ ференціальні рівняння з частинними похідними.

Інте
розв'язків диференціальних рівнянь в степеневі ряди. Рівняння Бесселя. Метод малого параметра.  

йкість 
Кр терій Рауса-Гурвіца. Властивості розв'язків автономних систем. Особливі точки на площині. 

овні положенн
 

 4.2. Ди   
яння. 

ОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Лінійні та квазілінійні рівняння з частинними похідними. Задача Коші. Інтегральні рівн
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задачах. – К.: Вица школа, 1994 - 454 с. 
7. Кривошия О.А., Перестук М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. – К.: 

Либідь, 2004. – 408 с.  
8. Ди вці: 

нов 
иці, 

мп'ютерних систем та мови 
прог

ви 
у 

ice, 
 

, модулі, файлові типи, покажчики й динамічні 
струк ри даних, графічні режими роботи, стандартні графічні процедури і функції), основи 
об'єкт  середовищі Delphi 
(загальна характеристика, бібліотеки класів, створення багатовіконного інтерфейсу, динамічні 
прийоми програмування, побудова а).  

Студенти пов стовувати засоби 
оботи в локальній мережі та в мережі Internet, користуватися можливостями програмного 
забез

 базами даних Microsoft Access, 
засто

рамування. 

ими модулями: 
 

ференціальні рівняння: Методичний посібник /Р.І. Петришин, С.Г.  Блажевський. – Черні
Рута, 2008. – 80 с.   

 
 

«ІНФОРМАТИКА І ПРОГРАМУВАННЯ» 
324 год. (11 кредитів)   

 
Мета викладання дисципліни: вивчення теоретичних основ інформатики, ос

програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні табл
СУБД), комп'ютерних мереж, набуття навичок застосування ко

рамування Pascal, середовища програмування Delphi при розв'язанні прикладних задач. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати осно

інформатики (поняття алгоритму, основні структури алгоритму, алгоритмізація завдань), логічн
схему функціонування ЕОМ, апаратне й програмне (базове, системне, службове та прикладне) 
забезпечення комп'ютера на прикладі операційної системи Windows та пакета Microsoft Off
елементи мови Паскаль (класифікація даних, структура програми, вирази та операції, оператори, 
структуровані типи даних, процедури і функції

ту
но-зорієнтованого програмування, отримати навики програмування в

власних компонентів, графік
инні вміти працювати в операційній системі Windows,  викори

р
печення для реалізації прикладних завдань за допомогою текстового редактора Microsoft 

Word, електронних таблиць Microsoft Excel, системи управління
совувати набуті теоретичні знання для побудови  навчальних програм та програмних 

продуктів з використанням середовища програмування Delphi у консольному режимі та за допо-
могою візуальних технологій прог

 
Вивчення курсу здійснюється за шістьма змістов
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 а

галужена, циклічна). 

роцесор, материнська плата, відеоадаптер, звукова плата, мережна кар-
та, н

ринтер, сканер та ін.). Програмне 
забез

нтерфейс користувача. Структура 
дани ю 
систе

та ін. Технологія роботи з папками та файлами 
(прог

заняття). Знайомство з апаратним забезпеченням ПК, файловим 
мене

антивірусне програмне забезпечення. 
indows. Програма ПРОВОДНИК 

ідкою. Програма ПРОВОДНИК (створення, копіювання, пе-
ренес формації у вікні, робота з 
дерев

Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем лінійних та 
розга

. Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем алгоритмів 
множ

обудова блок-схем алгоритмів множинного вибору. 
НЕ 1.8. (Практичне заняття). будова блок-схем циклічних 

алгоритмів (цикл з передум
обудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з передумовою). 

-схем циклічних 
алгор

актичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних 
алгор

 на мові Паскаль. Частина 1. 

т мови. Структура програми на мові Паскаль. 

грами. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Алгоритмізація, апаратне та програмне забезпечення ПК 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Поняття інформації та інформатики, інформатика як наук . Поняття 

алгоритму, його властивості, основні структури алгоритму. 
Інформатика, інформація. Історія розвитку обчислювальної техніки. Інформатика як наука. 

Алгоритм, властивості алгоритму, способи запису алгоритму, основні структури алгоритму 
(лінійна, роз

НЕ 1.2. (Лекція) Основні складові частини персонального комп'ютера, їх харак-
теристика. Класифікація програмного забезпечення.  

Апаратне забезпечення персонального комп'ютера. Характеристика основних складових 
частин системного блоку (п

акопичувачі на магнітних дисках, дисководи для дискет та оптичних дисків та ін.). 
Периферійні пристрої (дисплей, клавіатура, мишка, п

печення ЕОМ (базове, службове, системне, прикладне). Коротка характеристика. Приклади. 
НЕ 1.3. (Лекція) Операційна система WINDOWS. І
х на магнітних носіях (файли, каталоги, повний шлях). Технологія роботи з файлово
мою. 
 Інтерфейс користувача (робота з вікнами, ярлики, використання меню), елементи  меню 

ПУСК.  Основні принципи організації, збереження та доступу до даних на магнітних носіях. 
Поняття файла, каталога (папки), повного шляху 

рама ПРОВОДНИК).  
НЕ 1.4. (Лабораторне 
джером, антивірусним програмним забезпеченням. 
Вивчення апаратного забезпечення ПК, організація роботи з файловим менеджером (FAR, 

Windows Commander), 
НЕ 1.5. (Лабораторне заняття). Операційна система W
Операційна система Windows. Робочий стіл. Панель задач. Дії над вікнами. Ярлики. Головне 

меню. Пошук об'єктів. Робота з дов
ення, знищення файлів, папок, ярликів, способи представлення ін
ом папок, особливості панелі інструментів). 
НЕ 1.6. (Практичне заняття). 
лужених алгоритмів. 
Побудова блок-схем лінійних та розгалужених алгоритмів. 
НЕ 1.7. (Практичне заняття)
инного вибору. 
П

Основи алгоритмізації. По
овою). 

П
НЕ 1.9. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок
итмів (цикл з післяумовою). 
Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з післяумовою). 
НЕ 1.10. (Пр
итмів (цикл з параметром). 
Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з параметром). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Програмування

 
НЕ 2.1. (Лекція)  Алфаві
Історія створення мови Паскаль. Основні особливості. Алфавіт мови, структура програми 

(блоки опису міток, констант, типів, змінних, процедур і функцій, блок операторів). Основні 
об'єкти про
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типи даних мови Паскаль (прості та структуровані). Стандартні типи даних: 
цілоч

ла 
обчис

дури введення-виведення даних. Правила використання. Форматований вивід даних. 
Скла

 з 
параметр

Поняття циклу. Організація ц ь. Різновиди операторів циклу (з 
перед ів. Приклади. 

турованого типу 
даних

м 
ліній

а мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів. 
користанням 

НЕ 2.8. (Лабораторне заняття). Робота з одновимірними масивами. 
Побудова програм на мові Паск них масивів. 
НЕ 2.9. (Практичне ь з використанням 

лінійних та розгалужених алгоритмів. 

обудова програм на мові Паскаль з використанням 
цикл

ристанням одновимірних масивів. 

грамування на мові Паскаль. Частина 2. 

едури і функції роботи з 
рядк

 
для р  структурованого типу даних. 
Відм

ні змінні. Визначення і виклик функцій. Процедурні типи. Визначення і 
викли .  

слідовний і прямий доступ. 
 даних. 

НЕ 2.2. (Лекція)  Типи даних. Оператор присвоєння. Правила обчислення виразів. 
Основні 
исловий, дійсний, логічний, символьний, перелічувальний, інтервальний. Операції над 

даними цих типів. Оператор присвоєння. Правила роботи з ним. Поняття виразу, прави
лення виразів. Приклади застосування. 
НЕ 2.3. (Лекція)  Введення даних та виведення результатів роботи програми. Умовний 

оператор. Оператор вибору. 
Проце
дання лінійних програм. Оператори розгалуження (умовний, вибору). Правила використання. 

Приклади. 
НЕ 2.4. (Лекція)  Організація циклів. Оператори циклу з передумовою, післяумовою і

ом. 
иклів на мові Паскал

умовою, післяумовою і з параметром).  Правила використання цих оператор
НЕ 2.5. (Лекція)  Масиви, робота з ними. 
Задачі, що приводять до використання масивів. Поняття масиву як струк
. Визначення типу масиву. Правила опису та роботи з одно- та двовимірними масивами. 

Приклади. 
НЕ 2.6. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використання
них та розгалужених алгоритмів. 
Побудова програм н

НЕ 2.7. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з ви
циклічних алгоритмів. 

Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів. 

аль з використанням одновимір
заняття). Побудова програм на мові Паскал

Побудова програм на мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів. 
НЕ 2.10. (Практичне заняття). П
ічних алгоритмів. 
Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів. 
НЕ 2.11. (Практичне заняття). Робота з одновимірними масивами. 
Побудова програм на мові Паскаль з вико

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

Про
 

НЕ 3.1. (Лекція)  Рядки, робота з рядками. Стандартні проц
ами. Записи, робота із записами. 
Поняття рядкового типу, опис і робота з даними типу string. Стандартні процедури і функції
оботи з рядками. Приклади використання. Поняття запису як
інності між масивами і записами. Опис і використання записів. Оператор with. Приклади. 
НЕ 3.2. (Лекція)  Процедури і функції.  
Глобальні і локаль
к процедур. Передача параметрів. Рекурсивні  процедури і функції

НЕ 3.3. (Лекція)  Модулі. 
Модульне програмування. Структура модуля. Стандартні модулі. 

НЕ 3.4. (Лекція)   Файлові типи. 
Файли. Текстові файли.  Типізовані файли.  Безтипові файли.  По
НЕ 3.5. (Лекція)   Покажчики і динамічні структури
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ічні змінні. Динамічне 
розмі ивів. Динамічні структури даних. Стеки. 
Черги

вимірними масивами. 
ть двовимірні масиви. 

Е 3.7. (Практичне заняття). Робота з типом даних string. 
Побудова програм на мові Паска них string. 
НЕ 3.8. (Практичне за
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують записи. 

 )
едурний тип даних. 

НЕ 3.12. (Практичне заняття). Рекурсія. 

стина 1. 
 

 Delphi. 

конання проекта. Розробка додатка (найпростіший додаток, 
створення інтерфейса додатка, визначення функціональності додатка). Засоби інтегрованого сере-
довищ еджер проектів, вбудований 
відла

)   Особливості об'єктно-зорієнтованого  
програмування (ОЗП) 
Основні концепції ОЗ овідомлення та події. 

Динамічна інформація про тип. Бібліотека візуальних компонентів. 

а програм на мові Паскаль. 

 
  

ізуальних компонентів. 

дак-
тори, ). Робота зі списками (простий, комбінований, 
розширений комбінований списки). Робота з кнопками (проста кнопка, кнопка з малюнком, 

Розподіл пам’яті. Функції динамічного розподілу пам’яті. Динам
щення масивів. Методи доступу до елементів мас
.  Лінійні списки. 
НЕ 3.6. (Практичне заняття). Робота з дво
Побудова програм на мові Паскаль, що використовую
Н

ль, що використовують тип да
няття). Робота із записами. 

НЕ 3.9. (Практичне заняття). Підпрограми-функції.  
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують функції користувача. 
НЕ 3.10. (Практичне заняття). Підпрограми-процедури. 
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують процедури. 
НЕ 3.11. (Практичне заняття . Процедурний тип. 
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують проц

Побудова рекурсивних підпрограм на мові Паскаль. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4  
Середовище програмування Delphi. Ча

НЕ 4.1. (Лекція)   Середовище програмування
Характеристика проекта (склад проекта, файл проекта, файли форми, модулів, ресурсів, 

параметри проекта). Компіляція і ви

а розробки (управління параметрами середовища, мен
дчик, оглядач проекта, сховище об'єктів, довідкова система). 

Е 4.2. (ЛекціяН

П. Класи й об'єкти. Поля. Властивості. Методи. П

НЕ 4.3. (Практичне заняття). Файлові типи. 
Файли. Текстові файли.  Типізовані файли.  Безтипові файли.  Послідовний і прямий доступ. 

Побудов

НЕ 4.4. (Практичне заняття). Динамічні структури даних. 
Динамічні змінні, структури даних. Стеки. Черги.  Лінійні списки. Дерева. Побудова програм 

на мові Паскаль. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 
Середовище програмування Delphi. Частина 2 

НЕ 5.1. (Лекція)  Обробка виключних ситуацій. 
Види помилок. Класи виключних ситуацій. Обробка виключень (глобальна та локальна). 

Виклик виключних ситуацій. Створення класів виключень. Особливості відладки обробків по-
милок. 

НЕ 5.2. (Лекція)   Використання в
Загальна характеристика візуальних компонентів (властивості, події, методи, клас TString). 

Відображення тексту. Введення та редагування інформації (однорядкові та багаторядковий ре
загальні елементи компонентів редагування
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кнопк

ості модальних форм. 
Проц з ф

рифта, кольору, параметрів друку, введення рядків для пошуку та заміни). Шаблони 
форм

 меню. 
е настроювання меню. 

Клав
ота з графікою. 

 ( я
ння, список графічних образів). 

Побу ва діаграм (використання індикаторів, компонент-діаграма). 
НЕ 5.6. (Практичне заняття). Роз lphi.  
Найпростіший додаток, створ визначення функціональності 

додатка. 

и інтерфейс користувача з використанням компонента StringGrid палітри 
комп нту. 

’ютерні мережі, СУБД 

ронна пошта, списки розсилки, телекон-
ферен і 
в INT

р Microsoft Word. Принципи роботи електронних таблиць Microsoft Excel. 
Робот

оти з базами даних. 
к

рограма Microsoft Access. Основні 
об'єк а Microsoft Access. Типи та 
власт

итами, звітами. 
Е 6.4. (Практичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням меню.  

Розробити інтерфейс користув тів Label, Edit, Memo, Main-
Menu, PopupMenu, RadioButton вкладки Standard палітри компонентів Delphi та розв’язати задачу 
від

Н ичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням 
ком

компон elphi та розв’язати задачу відповідного варіанту. 

В милок. Класи виключних ситуацій. Обробка виключень. Виклик виключних ситуа-
цій

а швидкого доступу). Використання перемикачів (перемикачі з незалежною та залежною 
фіксацією). Об'єднання елементів управління (група, панель, область прокрутки, фрейми). 

НЕ 5.3. (Лекція)   Робота з формами. 
Характеристики форми. Організація взаємодії форм. Особлив
едури й функції, що реалі ують діалоги. Стандартні діалоги (вибір імені айла, вибір пара-

метрів ш
. 
НЕ 5.4. (Лекція)   Робота з
Головне меню. Контекстне меню. Конструктор меню. Динамічн
іатурні комбінації. Синхронізація елементів управління. Модифікація системного меню. 
НЕ 5.5. (Лекція)   Роб
Малювання при виконанні програми поверхня малюванн , анімація). Графічні компоненти 

(геометрична фігура, фаска, графічний образ, вікно малюва
до

робка додатка  засобами De
ення інтерфейса додатка, 

НЕ 5.7. (Практичне заняття). 
Основні концепції ОЗП. 
Класи й об'єкти. Поля. Властивості. Методи. Повідомлення та події. 
НЕ 5.8. (Практичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням 

компонента StringGrid.  
Розробит
онентів Delphi та розв’язати задачу відповідного варіа
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 
Комп

 
НЕ 6.1. (Лекція)   Глобальна співдружність комп’ютерних мереж INTERNET. 

Мережевий протокол INTERNET. Основні сервісні служби.  
Поняття про глобальну співдружність комп’ютерних мереж INTERNET. Основні протоколи і 

служби мережі INTERNET (віддалений доступ, елект
ції, WWW, чати, ICQ). Поняття гіпертексту та мова HTML. Інформаційна безпека при робот
ERNET. 
НЕ 6.2. (Лекція)   Текстові та табличні процесори. 
Тектовий редакто
а з формулами в Microsoft Excel. Побудова графіків і діаграм у Microsoft Excel. Застосування 

Microsoft Excel до роб
НЕ 6.3. (Ле ція)   Системи управління базами даних (СУБД). 
Основні теоретичні відомості. Функції СУБД. Приклади. П
ти (таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі). Програм
ивості полів. Програма Microsoft Access. Створення нової БД та таблиці. Контекстні меню. 

Організація роботи із формами, зап
Н

ача з використанням компонен

повідного варіанту. 
Е 6.5. (Практ

понента Chart.  
Розробити інтерфейс користувача з використанням компонента StringGrid палітри 
ентів D

НЕ 6.6. (Практичне заняття)   Обробка виключних ситуацій. 
иди по

. Створення класів виключень. 
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Основна література до курсу: 
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4. СПб.: Питер, 2004.– 

5.  М., 2002.– 1145 с. 
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12. аторних робіт / Укл.: 
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16. – К.: 

17.
д. група BHV. – Кн. 2: Інформаційні технології. – 2006. – 368 с.: іл. 
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алгоритми: Навч. посіб. д орматики. – К.: Генеза. – 2007.- 
216 с.: іл. 

19.
Н .

ч з рек. та 

рне 
0 

ліни 
 

ає набути таких компетенцій: знати основи 
інформатики (поняття алгоритму, основні структури алгоритму, алгоритмізація завдань), мови 
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Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня.– 
640 с. 
Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 6.–

6. Культин Н.Б. Delphi 6. Программирование на Object Pascal.– М., 2002.– 526 с. 
Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки
Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с. 
Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабор
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 
Основи інформатики: Метод
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 79 с. 
 Система управління базами даних Micros
робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с. 
 Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт 
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 
 Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабор
В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 48 с. 
 Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. 
Сікора, І.В

14. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика. Навчальний посібник.– Чернівці: 
МВІЦ "Місто", 2008.– 426 с. 
 Симон
ПРЕСС; Инфорком–Пресс, 1999.– 480 с.  
 Руденко В.Д. та ін. Базовий курс інформатики; за заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. 
Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 320 с.: іл. 
  Руденко В.Д. та ін. Базовий курс інформатики; за заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: 
Ви

1
ля 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф

 Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні 
алгоритми: авч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч  інформатики – К.: Генеза. – 2008.- 333 
с.: іл. 

20. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмув.: 777 зада
прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2006.- 286 с.: іл. 

21. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процеду
програмування). Базовий курс. Навч. посіб. Доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –25
с. 

 
«ПРАКТИКУМ НА ЕОМ» 

144 год. (5 кредитів)   
Мета викладання дисципліни: закріплення теоретичних основ навчальної дисцип

“Інформатика та програмування” шляхом розв’язання прикладних задач з використанням
середовища програмування Delphi та прикладних систем програмування (текстові редактори, 
електронні таблиці, СУБД, засоби підготовки електронних презентацій та публікацій). 

У результаті вивчення курсу студент м
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Паска атори,  структуровані 
типи даних, процедури і функції, модулі, файлові , покажчики й динамічні структури даних, 
графічні режими роботи, стандартні ії), основи об'єктно-
зорієнтованого програ икористову-
вати засоби роботи в локальній мережі та в мережі Internet, користуватися можливостями про-
грамн кстового редактора 
Micro  Microsoft 
Acces льних програм та програмних 
проду жимі та за допо-
могою

Вивчення курсу здійснюється за шістьма містовими модулями: 

них у мові Паскаль 

сивами. 
асиви. 

х string. 

аписами. 
ть записи. 

НЕ 2.1. (Лабораторне заняття). Підпрограми- ункції.  
вують функції користувача. 

аль, що використовують процедури. 

ораторне заняття). Рекурсія. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 
а л

ли.  Послідовний і прямий доступ. 
Побудова програм на мові Паскаль. 

НЕ 3.2. (Лабораторне занятт них. 
Динамічні змінні, стр . Побудова програм 

на мові Паскаль. 

орне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням 
комп

рфейс користувача з використанням компонента StringGrid палітри 
комп

 

ль (класифікація даних, структура програми, вирази та операції, опер
 типи

 графічні процедури і функц
мування; вміти працювати в операційній системі Windows,  в

ого забезпечення для реалізації прикладних завдань за допомогою те
soft Word, електронних таблиць Microsoft Excel, системи управління базами даних
s, застосовувати набуті теоретичні знання для побудови  навча
ктів з використанням середовища програмування Delphi у консольному ре
 візуальних технологій програмування. 

 
 з
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Робота зі структурованими типами да

 
НЕ 1.1. (Лабораторне заняття). Робота з двовимірними ма
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують двовимірні м
НЕ 1.2. (Лабораторне заняття). Робота з типом дани
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують тип даних string. 
НЕ 1.3. (Лабораторне заняття). Робота із з
Побудова програм на мові Паскаль, що використовую

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Процедурне програмування на мові Паскаль. 
ф

Побудова програм на мові Паскаль, що використо
НЕ 2.2. (Лабораторне заняття). Підпрограми-процедури. 
Побудова програм на мові Паск
НЕ 2.3. (Лабораторне заняття). Процедурний тип. 
Побудова програм на мові Паскаль, що використовують процедурний тип даних. 
НЕ 2.4. (Лаб
Побудова рекурсивних підпрограм на мові Паскаль. 

 

Програмування в середовищі Delphi. Частина 1. 

НЕ 3.1. (Лабораторне з няття). Фай ові типи. 
Файли. Текстові файли.  Типізовані файли.  Безтипові фай

я). Динамічні структури да
уктури даних. Стеки. Черги.  Лінійні списки. Дерева

НЕ 3.3. (Лабораторне заняття). Розробка додатка  засобами Delphi.  
Найпростіший додаток, створення інтерфейса додатка, визначення функціональності 

додатка. 
НЕ 3.4. (Лаборат
онента StringGrid.  
Розробити інте
онентів Delphi та розв’язати задачу відповідного варіанту. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

Програмування в середовищі Delphi. Частина 2. 
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НЕ 4.1. (Лабораторне заняття) стувача з використанням меню.  
Розробити інтерфейс ко bel, Edit, Memo, Main-

Menu, PopupMenu, RadioButto hi та розв’язати задачу 
відпо

ористанням компонента StringGrid палітри 
комп нту. 

а з мережею, текстовим редактором. 
Н
Основні пон рсивні пошукові 

алгор

Е 5.2. Методи сортування: класифікація, типи.  
Прямі методи сортування ви . Покращені методи сортування: 

сортування з двійковим вклю ні методи сортування: 
пірам

на робота). Робота в локальній мережі та в Internet. 

ss). 
НЕ -

дакторі Microsoft W документи Word. 

Робота ями, СУБД. 

Принци лиць, 
прин

НЕ 6.2. рення 

П  
повідомленнями про пом иди діаграм, етапи 
(крок

орна робота). Робота з декількома аркушами робочої книги, створення 

Вивчення взаємозв’язків між  прикладу прайс-листа з 
можл

 розв’язків засобами Excel 

  Розробка інтерфейсу кори
ристувача з використанням компонентів La
n вкладки Standard палітри компонентів Delp

відного варіанту. 
НЕ 4.2. (Лабораторне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням 

компонента Chart.  
Розробити інтерфейс користувача з вик
онентів Delphi та розв’язати задачу відповідного варіа
НЕ 4.3. (Лабораторне заняття)   Обробка виключних ситуацій. 
Види помилок. Класи виключних ситуацій. Обробка виключень. Виклик виключних ситуа-

цій. Створення класів виключень.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

Алгоритми пошуку та сортування даних. 
Робот

Е 5.1. Пошукові алгоритми.  
яття пошукових алгоритмів; лінійний та бінарний пошук; реку

итми. Поняття таблиці та організація швидкого пошуку елементів в таблиці; методи 
швидкого пошуку елементів у рядку; КМП-пошук 

Н
бором, обміном, включенням

ченням та шейкерне сортування. Удосконале
ідальне сортування, швидке сортування. 

НЕ 5.3. (Лаборатор
Робота в локальній мережі та в Internet засобами OC WINDOWS (Network Neigborhood, 

Internet Explorer, Outlook Expre
 5.4. (Лабораторна робота). Створення, редагування та форматування документів у ре

ord. Інтеграція об'єктів у 
Створення, редагування та форматування документів у редакторі Microsoft Word. Інтеграція 

об'єктів (формули, малюнки та ін.) у документи Word. Робота з таблицями. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 
 з електронними таблиц

НЕ 6.1. (Лабораторна робота). Створення робочої книги, введення даних, захист 
інформації у робочій книзі Excel. 

пи роботи з Microsoft Excel. Основи введення даних до електронних таб
ципи захисту інформації. 

 (Лабораторна робота). Робота з формулами та функціями в Excel. Ство
діаграм у Microsoft Excel 

ринципи роботи з формулами та стандартними функціями, побудова виразів. Робота з
илки.  Основні приципи побудови діаграм, різнов

и) роботи з майстром діаграм. 
НЕ 6.3. (Лаборат

форм для друку в Excel. 
аркушами робочої книги, створення

ивістю роздруку підсумкової квитанції-рахунку. 
НЕ 6.4. (Лабораторна робота). Пошук оптимальних

Робота з надбудовою Microsoft Excel “Поиск решения”. 
НЕ 6.5. (Лабораторна робота). Робота з базами даних у Microsoft Excel 

Робота з фільтром, автофільтром, функціями баз даних у Microsoft Excel. 
НЕ 6.6. (Лабораторна робота).  Створення базових таблиць БД Microsoft Access, створення 

зв’язків між таблицями БД у Microsoft Access 
Знайомство з основними об’єктами бази даних СУБД Microsoft Access. Створення базових 

таблиць та схеми даних. 
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НЕ 6.7. (Лабораторна робота).  Робота із запитами в Microsoft Access. Робота з формами, 

Створення запитів за даними БД за допомогою конструктора. Створення форм, звітів за 
дан

Н ня власної презентації на обрану тему 

звітами в Microsoft Access. 

ими БД за допомогою конструктора та майстрів. 
Е 6.8. Створен

Використання шрифтів, автофігур, фону, малюнків, анімацій, управляючих o6'єктів, 
налаштування зміни кадрів; використання гіперпосилань при створенні презентації; вставлення 
діаграм ристання в презентації документів, створених у Word; використання в презентаціях ; вико
зву

Н Використання  Microsoft Publisher в інформаційному просторі навчального 
зак

 
до курсу:

кових, відеофайлів, записів з компакт-диска; збереження презентації у різних форматах 
Е 6.9. 

ладу. Види форматування при створенні публікації 
Публікація, види публікацій, призначення та сфери їх застосування. 
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Минск., 1991. 
Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по

3. Програмування. Практикум / Укл.: Семенюк А.Д., Сопронюк Ф.О. – Чернівці: Рута, 2001.– 
143 с. 

4. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня.– СПб.: Питер, 2004.– 
640 с. 

5. Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 6.– М., 2002.– 1145 с. 
Культин Н.Б. Delphi 6. Программирование на Object Pasc

7. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. 
Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с. 

8. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. 
Юрченко.– Чернівці: Рута, 20

9. Основи інформатики: Методичні вказівки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. 
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 79 с. 

10. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних 
робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с

11. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. 
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 

12. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: 
В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 48 с. 
 Текстовий
Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 56 c. 
 Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика. Навчальний посібник.– Чернівці: 
МВІЦ "

15. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс.– М.: АСТ–
ПРЕСС; Инфорком–Пресс, 1999.– 480 с.  

16. Руденко В.Д. та ін. Базовий курс інформатики; за заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: 
Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 320 с.: іл. 
  Ру

матика: методи побудови алгоритмів 
. для 9 інформатики-10 кл. із поглибл. вивч. 

19  Караванова Т.П. Інформ
ал рго итми: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інформатики – К.: Генеза. – 2008.- 333 

іл. 
араванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмув.: 777 задач з рек. та 
икл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2006.- 286 с.: іл. 
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21. Кара
прогр
с. 

• Мета

унтовно 
анн е

 та їхні 

• С

 

й комплексної 
 точок. 

• Студент повинен уміти  
 овлювати 
ан цію
обчислювати інтегр

 ро ції 
 зн і класифі шки 
функцій відносно ос

 за гою лишків ої 
зм ож н  
ви інтеграли від

 
Вивчення дисципліни здійснюється модулями. 

 
 Модуль 1. Диферен  елементарні функції  

ванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне 
амування). Базовий курс. Навч. посіб. Доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 

 
„КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ”  

 162 години (5 кредитів) 
 

 і завдання курсу  
вивчити різні власт ивості функцій комплексної змінної, які мають широке 
застосування у прикладних математичних дисциплінах; 
оволодіти основними принципами і методами комплексного аналізу, ґр 
засвоївши при цьому диференціювання та інтегрув я функцій компл ксної змінної, 
теореми про можливість розкладу аналітичних функцій у степеневі ряди та ряди 
Лорана, методи обчислення лишків функцій відносно особливих точок
застосування. 

тудент повинен знати  
 основні елементарні функції комплексної змінної та їхні властивості і розклади 
основних елементарних функцій у степеневі ряди; 

 необхідні та достатні умови диференційовності функцій комплексної змінної; 
означення, властивості та формули для обчислення інтегралів від функцій 
комплексної змінної; 

 класифікацію та характеристику ізольованих особливих точок функці
змінної, формули для обчислення лишків функцій відносно особливих

досліджувати функції комплексної змінної на диференційовність, відн
алітичну функ

зкладати функ
аходити 

 за її дійсною та уявною частинами; 
али від функцій комплексної змінної різними методами; 
комплексної змі

 
нної у степеневі ряди та ряди Лорана; 

кувати ли ізольовані особливі точки функцій та обчислювати 
обливих точок; 

допомо
інної, а так
значені 

 обчислювати контурні інтеграли від функцій комплексн
евласні інтеграли від раціональних функцій дійсної змінної та

 деяких тригонометричних функцій. 

 за наступними двома змістовними 

ціювання функцій комплексної змінної та

НЕ 1.1 

Послідовност
ряди з 

і і 

омплексними 
 

То
комплексних сних 

 частин. 
ь 

к
членами

пологічні поняття в С.   Стереографічна проекція.  Послідовності 
 чисел: означення збіжності і зв’язок з послідовностями дій

та уявних
Ряди з комплексними членами: означення збіжності, абсолютна збіжніст

НЕ 1.
змінної 

фу мінних.  Границя та неперервність функцій. 
Диференційовні функції: означення похідної, необхідні і достатні умови 

лера-Даламбера). 

; конформні 
від

2 
Функції 
комплексної диференційовності функції в точці  (умови Коші-Рімана-Ей

Функції комплексної змінної: означення і приклади. Зв’язок з парою 
нкцій двох дійсних з

Аналітичні в області функції та їх зв’язок з гармонійними функціями. 
Геометричний зміст модуля та аргументу похідної
ображення першого і другого роду. 
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НЕ 1.3. 
Елементарні 
функції 
 

ункція та її властивості. Дробово-лінійна ф

Степенева функція та її властивості. Функція n zw =  та її однозначні 
вітки, точки розгалуження та ріманова поверхня. 

Показникова функція та її властивості. Області однолистості функції 
w = zexp . Логарифмічна функція. Однозначні вітки логарифмічної 
функції. 

Тригонометричні функції та їхні простіші  властивості. Поняття про 
обернені тригонометричні функції. Загальні степенева та показникова функції. 

Контрольна робота 
 Модуль 2. Інтеграл від ня  функцій комплексної змінної та його застосуван

НЕ 2.1 

Інтегрування 
функцій 
комплексної 
змінної 
 

к з криволінійними інтегралами другого типу. 

вання по 
на-Лейбніца. 

контуру); випадок двох контурів. 

 ійовність 

Інтеграл функції комплексної змінної вздовж спрямлюваної кривої (як 
границя інтегральних сум). Інтеграл функцій 1 та z.  

Зв’язо
Властивості інтеграла: адитивність, однорідність, оцінка модуля, зведення 

інтеграла до визначеного інтеграла. 
Інтегральна теорема Коші для однозв’язної області. 
Незалежність інтеграла від форми кривої та його диференцію

верхній межі; формула Ньюто
Інтегральна теорема Коші для багатозв’язної області (для складеного 

Інтегральна формула Коші.  
Інтеграл типу Коші та його аналітичність. Нескінченна диференц

аналітичної функції. 

НЕ 2.2 
Функціональні 
ряди 
 

-Адамара для 

ункції в степеневий ряд та оцінки Коші його 

іувілля для цілих функцій та її застосування до доведення 
ри. 

ра. 

ті для аналітичних функцій. 

а від’ємними степенями

Степеневий ряд, його радіус і круг збіжності, формула Коші
радіуса збіжності. 

Розвинення аналітичної ф
коефіцієнтів. 

Теорема Л
основної теореми алгеб

Розклад основних елементарних функцій в ряди Тейло
Теорема Морери. Теорема Вейєрштрасса про ряди з аналітичними членами. 
Теорема єдинос
Нулі аналітичних функцій; їх порядок (кратність). 
Ряди з  0zz −  та їх область збіжності. Ряд Лорана, 

 

його область збіжності; головна і правильна частини. Аналітичність суми ряду 
Лорана. 

Розвинення аналітичної в круговому кільці функції в ряд Лорана. Єдиність
розкладу аналітичних функцій в ряди Лорана. 

НЕ 2.3. Лишки та їх    Основна теорема про лишки і теорема про суму всіх лишків. 

 
 

ція. 

   Лишок функції відносно ізольованої особливої точки: означення та 
обчислення на, простий і кратний полюс). 
   Лишок функції ідносно нескінченно віддаленої точки.  

     Логарифмічний лишок функції відносно замкнутого контуру та його 

     Ізольовані особливі точки однозначного характеру та їх класифіка
    Поведінки функції в околі істотно особливої точки (теорема 
Ю.В.Сохоцького – Казораті). 
   Нескінченність як ізольована особлива точка та поведінка функції в околі 
∞ .  

 (коефіцієнт 1−C  ряду Лора
 в

застосування 
 

   Застосування осн. теореми про лишки до обчислення невласних інтегралів 
від функцій дійсної змінної. 

обчислення. 
     Контрольна робота 
     Принцип аргументу та його геометрична ілюстрація. 

Теорема Руше та її застосування до доведення основної теореми алгебри та 
теорема Гурвіца. 

НЕ 2.4. 

Основні 
принципи теорії 
конформних 
відображень 

і за допомогою аналітичної 
функції. 
     П ичної функції, а також максимуму і 
мінім ема Шварца. Друга теорема Вейєрштрасса 
для р

     Принцип збереження області при відображенн

      Необхідна умова однолистості аналітичної функції та локальний критерій 
однолистості. 
     Оборотність однозначної аналітичної однолистої функції. 

ринцип максимуму модуля аналіт
уму для гармонійної функції. Л
ядів з аналітичними членами. 
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 і     Теорема Рімана про відображення однозв’язної област  на круг. Єдиність 
конформного відображення. 
     Аналітичні продовження та поняття про принцип симетрії Рімана-Шварца. 

 
 Основна література 

 
Нагнибіда М.І. Основи комплексного аналізу. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 256 с. 
Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. – М.: Физматгиз, 1966. – 388 
с. 
Волковский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 
комплексного переменного. – М.: Наука, 1970. – 320 с. 
Грищенко А.Е., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Теория функций комплексного переменного. 
Решение задач. – Киев: Вища школа, 1986. – 336 с. 

1. 
2. 

3. 

4. 

 Збірник задач і вправ з комплек 4. – 40с. 

“МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ” 
Годин – 108 (3 кредити) 

 
Мета одів і принципів 

м
алів; наближеним методам розв’язання лінійних систем, 

ійсних матриць; числовим методам розв’язання 
д

: 
охибка, 

гр ітерації; 
ювання, 

а-
ту
ал
ро го мо-

. 

очлена Лагранжа (ІМЛ). 
Похи

ведінка похибки 
на ін

. 

слове диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених вузлів. Інтерполювання 
функції комплексної змінної. Труднощі інтерполювання функції багатьох змінних. 

Збіжність інтерполяційного процесу. 

5. сного аналізу. Чернівці – 200
 

 дисципліни: головною метою курсу є глибоке засвоєння основних мет
етодів обчислень; основним детермінованим числовим методам інтерполяції функцій; 

обчислення визначених інтегр
обчислення власних значень і векторів д
иференціальних рівнянь; методам статистичного моделювання математичних задач.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття  методів обчислень
похибка розв’язку задачі, абсолютна похибка, відносна похибка, гранична абсолютна п
анична відносна похибка; ітераційний процес, метод простої ітерації, порядок 

узагальнений многочлен за системою функцій, система функцій Чебишова, вузли інтерпол
інтерполяційний многочлен Лагранжа; поділені різниці, скінченні різниці; інтерполяційна квадр
рна формула; матрична геометрична прогресія, числові методи розв’язання систем лінійних 
гебраїчних рівнянь; числові методи розв’язання диференціальних рівнянь; числові методи 
зв’язання алгебраїчної проблеми власних значень і Власних векторів; метод статистично

делювання; вміти застосовувати набуті теоретичні знання до розв'язування практичних задач
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
, диференціювання та інтегрування Числове інтерполювання

 
НЕ 1.1. (Лекція) Вступ 
Метод та завдання методів обчислень. Предмет методів обчислень. 
НЕ 1.2. (Лекція) Задачі числового інтерполювання та диференціювання 
Постановка задачі інтерполювання. Побудова інтерполяційного мног
бка інтерполювання для ІМЛ. 
НЕ 1.3. (Лекція) Многочлени Чебишова 
Многочлени Чебишова та їх властивості. Вибір вузлів інтерполювання. По
тервалі інтерполювання. 
НЕ 1.4. (Лекція) Інтерполяційний многочлен Лагранжа за поділеними різницями 
Поділені різниці та їх властивості. Подання поділених різниць k -того порядку через 

значення функції. ІМЛ за поділеними різницями. Збіжність інтерполяційного процесу. 
НЕ 1.5. (Лекція) Скінченні різниці та їх властивості. Формули Ньютона вперед і назад. 
Скінченні різниці та їх властивості. Формули Ньютона вперед і назад через скінченні різниці

Залишковий член інтерполяційної формули Ньютона вперед і назад 
НЕ 1.6. (Лекція) Формули числового диференціювання. Інтерполювання функцій 

комплексної змінної. 
Чи
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и 

терпо
НЕ 1.8. (Лекція) Квадратурні формули Гауса Частинні випадки. 
Ідея побудови квадратурних фор ходження вузлів квадратурної 

формули. Метод Г
НЕ 1.9. (Лекція) Ф
Постановка задачі . Метод Чебишова знаходження вузлів квадратурної формули. Побудова 

квадр ання для двократного інтегрування. 
Мето

а-
ми 

 та відносна похибки. Форми запису даних. 
Похиб

аїчних та трансцендентних рівнянь. Відокремлення коренів. Поняття 
поряд с

і і лабораторні заняття) Числове інтерполювання та диференціювання 
П  н

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Числові методи розв’язання диференціальних рівнянь. 

. (Лекція) Наближені методи лінійної алгебри 
Метод 

прост
ення власних значень та власних векторів. 

 проблема 
розв’

ди статистичного моделювання розв’язання математичних задач 
номірно-розподіле-

них 

 систем лінійних 
алгеб

им екраном. Теорема про побудову функціоналу траєкторії випадкового блукання час-
тинки

Е 2.7. (Лекція) Багатокрокові методи розв’язання диференціальних рівнянь. 
Багатокрокові методи роз поляційні методи розв’язання 

Р. Частинні випадки. 

НЕ 1.7. (Лекція) Задачі числового інтегрування. Інтерполяційні квадратурні формул
Ньютона-Котеса. 

Задача обчислення визначеного інтеграла. Три підходи побудови квадратурної формули. Ін-
ляційні квадратурні формули Ньютона-Котеса. Частинні випадки.  

. 
мул Гаусса. Метод Гаусса зна

аусса вибору коефіцієнтів. Частинні випадки 
ормули Чебишова. Збіжність квадратурних формул 

атурних формул Чебишова. Метод повторного інтегрув
д заміни підінтегральної функції інтерполяційним многочленом.  Збіжність квадратурних 

формул.  
НЕ 1.10. (Практичні і лабораторні заняття) Наближений аналіз. Дії з наближеними числ

Джерела та класифікація похибок. Абсолютна
ка функції.  
НЕ 1.11. (Практичні і лабораторні заняття) Методи розв’язання нелінійних рівнянь та 

систем 
Розв’язання алгебр
ку ітерації. Метод ічних та дотичних. Метод Ньютона для систем. 
НЕ 1.12. (Практичн
Задача інтерполювання. Многочлен Лагранжа. охибка інтерполюва ня. 

 

Числові методи алгебри. Методи статистичного моделювання.  

 
НЕ 2.1
Постановка задач числового розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 
ої ітерації. Метод Зейделя розв’язання СЛАР. Збіжність. 
НЕ 2.2. (Лекція) Повна проблема знаходж
Задача розв’язання повної проблеми власних значень та власних векторів. Часткова
язання власних значень та власних векторів. 
НЕ 2.3. (Лекція) Мето
Ідея методу статистичного моделювання. Моделювання на комп’ютері рів
та нормально-розподілених випадкових величин. Метод статистичного моделювання 

обчислення інтегралів. 
НЕ 2.4. (Лекція) Метод статистичного моделювання розв’язання
раїчних рівнянь 
Побудова імітаційної моделі розв’язання СЛАР. Випадкове блукання частинки з 

поглинаюч
. 
НЕ 2.5. (Лекція) Алгоритм і блок-схема МСМ розв’язання СЛАР. Обчислення оберненої 

матриці. 
Алгоритм і блок-схема МСМ розв’язання СЛАР на комп’ютері. Обчислення оберненої мат-

риці МСМ. 
НЕ 2.6. (Лекція) Задача числових методів розв’язання диференціальних рівнянь. 
Постановка задачі. Ідея методу Рунге-Кутта. Загальний підхід отримання формули Рунге-

Кутта. Частинні випадки методу Рунге-Кутта.  
Н

в’язання ДР. Екстраполяційні та інтер
Д

НЕ 2.8. (Лекція) Метод прогонки розв’язання крайової задачі для ДР. 
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ві співвідношення. 

з . 
-Котеса. Часткові випадки. Квадратурні 

про

гебраїчних рівнянь. Метод простої ітерації. Метод Зейделя 

няття) Чисельні  методи  розв’язання  задачі Коші для 

ціальних рівнянь (ДР). Методи Рунге-Кутта. 

інт . 

Метод прогонки розв’язання крайової задачі для ДР. Основні різнице
Заміна крайової задачі на дискретну. 

НЕ 2.9. (Практичні і лабораторні аняття) Числове інтегрування
Інтерполяційні квадратурні формули Ньютона

формули Гаусса.Формули Чебишова. Метод повторного інтегрування. Збіжність квадратурних 
цесів. 
НЕ 2.10. (Практичні і лабораторні заняття) Наближені методи лінійної алгебри 
Розв’язання систем лінійних ал

розв’язання СЛАР. Збіжність. 
НЕ 2.11. (Практичні і лабораторні за

звичайних ДР та крайової задачі для ДР. 
Однокрокові методи розв’язання диферен

Часткові випадки методу Рунге-Кутта. Багатокрокові методи розв’язання ДР. Екстраполяційні та 
ерполяційні методи розв’язання ДР. Часткові випадки
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270 год
 

Мета викладання дисципліни:
ів і принципів теорії ймовірностей і математичної ст
ками будувати статистичні модел
Компетенції, якими ма
ні поняття  теорії ймовірностей і матем
ір елементарних подій, класичне означення ймовірності, аксіом
ні ймовірності, граничні теореми, випадко
ві характеристики випадкових величин, їх властивості, багатовимірні випадкові величини, 

закон великих чисел, центральна гранична теорема, ланцюги Маркова, загальні 
кових процесів, стохастичний інтеграл, основні поняття та задачі математичної статистики), 

вміти застосовувати
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ня курсу здійснюється за чотирма змістовими модулями: 

мовірностей ” 

. Історична довідка. Література. 

, простір елементарних подій.  

 
Вивчен

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Інтуітивна теорія й
 
НЕ 1.1. Предмет теорії ймовірностей.  
Предмет теорії ймовірностей
НЕ 1.2. Ймовірнісний простір.  
Стохастичний екперимент
Алгебра подій, σ -алгебра подій. 
НЕ 1.3. Випадкові події 
Дискретний простір елементарних подій.  
Алгебра множин, побудова мінімальної σ -алгебри (алгоритм).   
НЕ 1.4. Класичне означення ймовірності 

Основне правило комбінаторики. Розміщення, перестановки, сполуки. 
астота або статистична ймовірність подій. Ймовірнісна модель експерименту зі скінченним 

числом результатів. 
Класичне оз  класичним 

означенням. 
і та  Байєса. 

ання. Властивості. Дисперсія. Властивості. Незалежні 
випад н

атематичні сподівання для ДВВ. 
Власт

, Муавра-Лапласа. 
орема Пуассона.  

сування. 

допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової системи 
(КМР

. 
ті ймовірностей. 

Елементи комбінаторики: впорядковані та невпорядковані множини. Поняття вибірки з 
множини. 

Ч

начення ймовірності. Схема обчислення ймовірності подій за

НЕ 1.5. Формули повної ймовірност
Умовні ймовірності. Незалежні події. Прямий добуток ймовірностних просторів. 
Формула повної ймовірності. Формула Байєса. 
НЕ 1.6. Дискретні випадкові величини (ДВВ) 
Означення ДВВ. Математичне сподів
кові величи и. 
Багатовимірні закони розподілу. Твірна функція. Умовні м
ивості. Модельна задача. 
НЕ 1.7. Закон великих чисел. Теореми Пуассона
Нерівність Чебишова. Закон великих чисел. Випробування Бернуллі. Те
Локальна й інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Засто
НЕ 1.8. Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової 

системи (КМРС) 
Контроль теоретичних знань за 
С). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Сучасна теорія ймовірностей за аксіоматикою Колмогорова” 

 
НЕ 2.1. Аксіоматика Колмогорова 

Означення геометричної ймовірностіГеометрична ймовірність: модельні задачі. 
Аксіоматика за Колмогоровим. Аксіоми ТЙ. Властивос
Продовження ймовірності, як міри, на мінімальну σ -алгебру. 
НЕ 2.2. Неперервні одновимірні ВВ 

неперервні розподіли та Означення НВВ. Абсолютно щільність розподілу НВВ у 
однов х функцій. 

ю інтегралу Лебега.  

(нерівність Ієнсена, Ляпунова, Коші-
Буняк

н

имірному випадку. Властивості НВВ як вимірни
Основна теорема про ВВ. 
НЕ 2.3. Математичне сподівання НВВ 

 сподівання за допомогоОзначення математичного
Властивості збіжності для математичного сподівання.  

тематичних  сподівань Основні нерівності для ма
)овського . 

НЕ 2.4. Розподіл вектор их ВВ 
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я щільності розподілу: функція та щільність розподілу в n-вимірному випадку. 

льна формула обернення. Граничні теореми для n-вимірних характеристичних функцій. 
n-вимірний нормальний розподіл. 

Розподіли

Основні означення. Частинні випадки. 
Перетворенн
Багатовимірні характеристичні функції (ілюстрація на одновимірному). 
Зага

 2χ  (Пірсона ). 
НЕ 2.5. Посилени
акон “0 або 1” К

ність з імовірністю 1, збіжність за ймовір-
ністю

авило 

), t-розпо Фішераділ (Стьюдента), F-розподіл (
й закон великих чисел 
олмогорова. Лема Бореля-Кантеллі.  З

Види збіжностей для випадкових величин: збіж
, збіжність у середньому квадратичному. Зв’язок збіжностей. 
Посилений закон великих чисел. 

 г )НЕ 2.6. Центральна ранична теорема (ЦГТ  
Постановка задачі за Лапласом.  
Центральна гранична теорема у формі Ляпунова. 
ЦГТ у формі Ліндеберга. 
Доведення теорем Муавра-Лапласа як наслідок ЦГТ. 
НЕ 2.7. Застосування ЦГТ 

ПрЧастота і ймовірність у схемі Бернуллі. 3σ . Застосування до середнього 
ариф

стеми 
(КМР

і и
 з

ряд. Статистичний ряд розподілу вибірки. 
Грани оділу. Асимптотична нормальність. 

. 
НЕ 3.4. Властивості елементів ва
Порядкові статисти
Щільність розподіл

стик. Граничні теореми для край-
ніх ел

цінок 
-

ність Крамера-Рао. Ефективність та асимптотична ефективність оцінок параметрів. 

і властивості оцінок. 

статистики. Теорема 
факто и. 

зи, довірчі множини. 

метичного. 
НЕ 2.8. Контроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної модульно-рейтингової 

системи (КМРС) 
омп’ютерної модульно-рейтингової сиКонтроль теоретичних знань за допомогою к

С). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
“Математична статистика. Вибіркова теорія  

ідомих параметрів розподілів” та оцінювання нев
 
НЕ 3.1. Основні задач математичної статистики  

СПостановка задач МС. тохастична модель МС. Статистичн  параметр чні моделі МС. 
НЕ 3.2. Вибіркова теорія математичної статистики. Вибірки  одновимірних розподілів.  

Варіаційний Емпірична функція розподілу. 
чні теореми для емпіричної функції розп
НЕ 3.3. Вибіркові числові характеристики та їх властивості 
Вибіркові моменти, зв’язок з теоретичними моментами. Асимптотична поведінка вибіркових 

моментів
ріаційного ряду 

ки та їх функції розподілу. 
у порядкової статистики. 

Сумісні функції та щільності  розподілу порядкових стати
ементів варіаційного ряду. Центральні члени варіаційного ряду та вибіркові квантилі. 
НЕ 3.5. Статистичні точкові оцінки параметрів  
Незміщені та конзистентні оцінки 
НЕ 3.6. Критерії оптимальності та ефективності о
Оптимальні оцінки та їх властивості. Умови регулярності Крамера Рао сімейства розподілів.  
Нерів
НЕ 3.7. Методи знаходження оцінок 
Метод моментів, метод максимальної правдоподібності, асимптотичн
НЕ 3.8. Достатні статистики і оптимальні оцінки 
Умовні математичні сподівання, умовні ймовірності, достатні 
ризації. Достатні оцінки й оптимальні оцінк
НЕ 3.9. Інтервальне оцінювання 
Двосторонні гіпоте
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 комп’ютерної модульно-рейтингової системи 
(КМР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

отези, проста гіпотеза, двосторонні гіпотези, довірчі 
множ

сподівання

Контроль теоретичних знань за допомогою
С) 

 

“Перевірка гіпотез. Елементи випадкових процесів” 
 

НЕ 4.1. Гіпотези щодо дисперсії нормального розподілу 
Достатні статистики, односторонні гіп
ини. 
НЕ 4.2. Гіпотези про математичне  2( , )N a σ  
Багатопараметрична експоненціальна сім’я, одностороння та проста гіпотези, довірчі 

множини. 
маНЕ 4.3. Порівняння дисперсій двох нор льних сукупностей 

Вибір статистик, одностороння та проста отези, довірчі множини. гіп
ьних сукупностей НЕ 4.4. Порівняння середніх двох нормал

Вибір статистик, одностороння та проста гіпотези, довірчі множини. 
алізу НЕ 4.5. Елементи дисперсійного ан

Приклад однофакторного дисперсійного аналізу, метод найменших квадратів (лінійне, 
параболічне рівняння).  

НЕ 4.6. Непараметричні критерії узгодженості 
г  А  Критерій уз одженості .М. Колмогорова. 

Непараметричні критерії Мізеса-Смірнова, 2χ -Пірсона.  
Гіпотеза і міра розбіжності з гіпотезою, теорема Пірсона, алгоритм критерія узгодженості 

Пірсо
ункцією розподілів 

рема А.М. Колмогорова. 

 

го руху. Гауссові процеси.  
таціонарні процеси. Марковські процеси (пряме й обернене рівняння Маркова для 

перехідних імовірностей). Квадратич

на. 
НЕ 4.7. Основні типи випадкових процесів за сумісною ф
Означення випадкового процесу. Тео
НЕ 4.8. Класифікація випадкових процесів за сумісною функцією розподілів. 
Процес Пуассона, процес очікування. 
Броунів рух. Процеси з незалежними значеннями й приростами. Загальні процеси 

броуново
С

но інтегровні процеси. 
НЕ 4.9. Сепарабельні випадкові процеси 
Задання міри на множинах мінімальної σ -алгебри. Основна теорема про сепарабельність 

вип
Н

Н ів (вінерів) процеси 

варіаці иниця для броунівського процесу. 

О хастичний диференціал. 
Сто
СДР.  

Т  післядії. 

С их СДР у середньому, середньому квадратичному, стійкість 
сил

К льно-рейтингової системи 
(КМ

 
Основна література до курсу:

адкового процеса (без доведення). 
Е 4.10. Мартингали і напівмартингали 

Означення. Математичної моделі мартингалів. Математичні моделі напівмартингалів. 
Е 4.11. Броун

Означення. Неперервність з імовірністю одиниця. Відсутність похідної по t і обмеженої 
ї по t з імовірністю од

НЕ 4.12. Стохастичні диференціальні рівняння без післядії 
значення інтеграла Вінера-Іто (ІВІ). Властивості ІВІ, сто

хастичне диференціальне рівняння без післядії. Марковська властивість сильного розв’язку 

Формула Іто та її застосування (без доведень).  
еорема існування та єдиності розв’язку СДР без

НЕ 4.13. Стійкість розв’язків СДР 
тійкість розв’язків лінійн

ьного розв’язку з імовірністю одиниця. 
онтроль теоретичних знань за допомогою комп’ютерної моду

РС) 
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7. 

9. 

11.

12. Береза В.Ю., Ясинський В.К. Комп'ютерна модульно-рейтингова система лабораторного 
практикуму з теорії ймовірностей.– Чернівці: Прут, 2002.– 242 с. 

13. Царков Є.Ф., Ясин  моделювання. Частина 1. 
Основи теорії випадкових , 1999.– 296 с. 

14. Харин Ю.С., Степанова М.Д. Практику математической статистике.– Минск: 

т

удентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

 162 годин (4 кредити) 
 

: основні поняття метричних і топологічних просторів, включаючи 
ві простори; лінійні 

пи лінійного функціонального аналізу, 

одити відстані між елементами у різних метричних 
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статистика.– К.: Вища школа, 1979.– 408 с. 
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8. Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей. 
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Турчин В. М. Математична статистика в прикладах і задачах.– К.: Видавничий центр 
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10. Ясинський В.К. Практикум з теорії ймовірностей та модульно-рейтингова навчальна 
система на комп'ютерах.–Чернівці:Зелена Буковина,2000.–296с. 
 Ясинський В.К. Вибрані лекції теорії ймовірностей для інженерних і природничих 
спеціальностей.– Чернівці: Прут, 2001.– 272 с. 

ський В.К. Лекції з теорії стохастичного
 проц Буковинаесів.– Чернівці: Зелена 

м а ЭВМ по н
Университетское, 1987.– 304 с. 
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математичної статистики.– Чернівці: Золоті литаври, 2005.– 526 с. 

16. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.1.: Ймовірність. Теорія та комп’ютерна 
практика. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 444 с. (Затверджено МОН України як 
підручник для студентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

17. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х омах. Т.2.:Математична статистика. Комп’ютерне 
статистичне моделювання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 550 с. (Затверджено МОН 
України як підручник для студентів ВНЗ, лист-погодження №14/18.2–1213 від 30.05.05). 

18. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Теорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.3.: Теорія випадкових процесів. Імітаційне 
моделювання.– Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 1230 с. (Затверджено МОН України як 
підручник для ст

 
 

„ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ”  

 Мета курсу: дати студентам фундаментальні знання з теорії міри та інтеграла Лебеґа, 
теорії нормованих просторів та лінійних обмежених операторів, розглянути їх застосування до 
інтегральних та диференціальних рівнянь. 

Студент повинен знати
повноту та теорему про стискаюче відображення; нормовані та гільберто
неперервні оператори та їх норми; основні принци
спряжений простір і спряжений оператор; основні поняття та теореми теорії міри; основні поняття 
та теореми теорії інтеграла Лебеґа. 

Студент повинен вміти: знах
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росторах; доводити повноту чи її відсутність конкретних метричних просторів; застосовувати 
аження; знаходити норму векторів, операторів та функціоналів; 

н м   

  Вивчення дисципліни зд овними модулями. 
 

вані простори та основні принципи функціонального аналізу 

п
теорему про стискаюче відобр
застосовувати основні принципи функціонального аналізу; розв’язувати різні інтегральні 
рівняння; з аходити іри підмножин прямої та площини; обчисляти інтеграли Лебеґа від різних 
вимірних функцій.       
 

ійснюється за наступними двома зміст

Модуль 1. Метричні і нормо
 

НЕ 1.1. Метричні простори 
Метричні простори, збіжні послідовності в метричних просторах. Повні метричні простори. 
Принцип стискаючих відображень. Застосування принципу стискаючих відображень до рівнянь 
Фредгольма і Вольтерри. Топологічні поняття в метричних просторах. 
НЕ 1.2. Нормовані простори 
Нормовані і банахові простори. Лінійні неперервні оператори і функціонали. 
Е 1.3. Основні принципи функціонального аналізу Н

Принцип рівномірної обмеженості. По збіжності послідовностей операторів. точкова та рівномірна 
Оборотні оператори. Теореми про обернений оператор, спектр оператора. Спряжений простір.  
Теорема Гана-Банаха та її застосування. 
 

 НЕ 1.4. Гільбертові простори 
Гільбертові простори, приклади. Лема про існування найближчого елемента. Теорема про 
проекцію. Теорема Ріса про загальний вигляд ліній-них неперервних функціоналів на 
гільбертовому просторі. Спряжені оператори у гільбертовому просторі. 
 

 
Е 2.1. Елементи теорії міри 

Модуль 2. Теорія міри та інтеграла 

Н
Системи множин. Міра елементарних її властивості.  Міра Лебеґа плоских  множин на площині та 
множин, елементи абстрактної теорії міри. 

 НЕ 2.2. Вимірні функції 
Вимірні функції та їх властивості. Різні типи збіжностей вимірних функцій та зв’язок між ними. 

 НЕ 2.3. Інтеграли Лебеґа і Стілт’єса 
Інте л Лебеґа від вимірних функцій та його властивості. грал Лебеґа від простих функцій. Інтегра
Граничний перехід під знаком інтеграла Лебеґа. Інтеграл Стілт’єса. 
 

1. К

Основна література 
 

олмогоров А.М., Фомін С.В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. – К.: Вища 
школа, 1974. – 456 с. 

2. Садовничий В.А. Теория операторов. – Изд. Моск. ун-та, 1979, с.296; изд. 2-ое, 368 с. 
3. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965. – 520 

с. 
4. Кириллов А.А., Гвишиани А.Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – М.: Наука, 

1979. – 382 с. 
5. Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. Збірник вправ і задач з функціонального аналізу. – Чернівці: ЧНУ, 

2002. – 48 с. 
 

Додаткова література 
 
1. Рудин У. Функциональный анализ. – М.: Мир, 1975. – 445 с. 
2. Эдвардс Р. Функциональный анализ. – М.: Мир, 1969. – 1071 с. 
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 Треногин В.А., Писаревский Б.М., Соболева Т.С. Задачи и упражнения по функциональному 
аналізу. – М.: Наука, 1984. – 256 с

 
«ФІНАНСО МАТИКА»

3.
. 

ВА МАТЕ  
189 год. (5 ) 

аналізу й менеджменту, що широко застосовується при оцінці 

, 

х доходів. 

  для 

:

 кредитів
 

Мета: викладення основних понять та моделей фінансової математики як важливого 
інструмента фінансового 
результатів і прогнозів ефективності фінансово-господарської діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати дискретну і неперервну теорію 
тавки, дисконтуванняпростих і складних процентів; номінальні та ефективні процентні с

номінальні та ефективні ставки дисконту, сучасну і майбутню вартість суми грошей; теорію 
фінансових рент; моделі потоку двосторонніх платежів і методи аналізу проектів 

 методи обліку інфляції та нерівностей у розподілі родинникапіталовкладень, а також
Студенти повинні вміти застосовувати набуті знання до розв'язування різноманітних задач 
фінансової діяльності установ і підприємств. Вивчаючи дану дисципліну, студенти повинні вміти 
застосовувати сучасні комп'ютерні інформаційні технології. Вивчення дисципліни дає основу
подальшого використання набутих знань для вивчення більш складних стохастичних 
(імовірнісних) моделей фінансового аналізу з реалізацією їх за допомогою сучасних комп'ютерних 
технологій. 

улямиВивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними мод  

«Тео лік 

исконтування за простими 

ва ставка. 

ння при 

естиційних та інших комерційних проектів 

зику 
Відносні параметри ризику. Гр ики ризику. Параметри ризику 
ліквідності. 
НЕ 2.3. Математичні методи оцінок звичайних кцій. Характеристика акцій 

 
Змістовний модуль 1. 

рія процентних ставок; потоки платежів, планування капітальних інвестицій та об
інфляції» 

 
НЕ 1.1. Прості проценти 
Основні поняття кредитної операції. Нарахування простих процентів. Д
процентами. 
НЕ 1.2. Складні проценти 
Складні річні проценти. Порівняння простих і складних процентів. Номінальна й ефективна 
процентні ставки. Дисконтування майбутніх сум на сьогодні; складна річна обліко
НЕ 1.3. Неперервне нарахування процентів і неперервне дисконування 
Аналіз для постійного інтенсивного приросту. Коефіцієнти нарощування та дисконтува
неперервному нарощуванні процентів. Аналіз при змінній інтенсивності нарощування. 
НЕ 1.4. Фінансові ренти 
Класифікація рент, фінансовий аналіз базових рент пренумерандо і постнумерандо. Відстрочені, 
m-кратні ренти і неперервні ренти. 

наліз інвНЕ 1.5. Порівняльний фінансовий а
Постановка задачі. Моделі потоку платежів. Внутрішня норма прибутковості інвестиційних про-
ектів. Термін окупності капіталовкладень та індекс рентабельності інвестиційних проектів. 

і розподілу родинних прибутків НЕ 1.6. Індекси інфляції та нерівност
Облік інфляції. Індекс нерівності у розподілі родинних прибутків. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Економічний ризик; математичні методи оцінок звичайних акцій (детерміновані 

моделі);прогнозування» 
 
НЕ 2.1. Теорія економічного ризику 
Основні поняття. Кількісний аналіз ризику. Абсолютний вираз ризику. 
НЕ 2.2. Параметри економічного ри

аничні межі ризику. Системні показн

 а
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Кла
НЕ
Нульов зростання. Оцінки на основі “ціна–дохід”. 
НЕ
Фу сті портфеля.  Допустима 
мно
НЕ
Одноф . Множинні лінійні статистичні моделі інвестицій. 
Фак
НЕ 2.7
Осн н
Основн
НЕ 2.8 озування на основі одновимірного часового ряду 
Про тренду. Метод 
екс
НЕ
Багато рів. Збіжність прогнозів. 
Реа

 

сифікація акцій. Джерела дохідності від акцій. Капіталізація дохідності. 
 2.4. Зростання вартості акцій – основний фактор існування ринку цінних паперів 

е зростання. Постійне зростання. Змінне 
 2.5. Інвестиційний портфель 
нкції корисності та криві байдужості. Обчислення рівня дохідно
жина портфелів. Портфель з різних акцій. 

 2.6. Факторні моделі інвестицій 
акторні статистичні моделі інвестицій

торні моделі галузей і методи їх оцінок. Арбітражне ціноутворення. 
. Часові ряди у прогнозуванні 

ов і поняття та методи прогнозування. Поняття часового ряду та його основні показники. 
а тенденція розвитку часових рядів. 

. Прогн
гнозування на основі середніх значень. Прогнозування на основі екстраполяцій 
поненціального згладжування (метод Брауна). Метод гармонічних вил. 
 2.9. Триступеневі моделі як метод прогнозування 

ступеневі моделі декотування дивідендів. Прямі лінії цінних папе
льна та прогнозована дохідність. 

Основна література до дисципліни: 
 

 статистика, 1994.– 120 с. 

4. 
5. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджмента.– М.: Перспектива, 1996.– 82 с. 
6.

Лимбус Пресс, 1994.– 496 с. 
7. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз.– Львів: Львівський 

 
фінансовій математиці.– К.: Інформтехніка, 1995.– 

кий В.К., Ясинський Є.В. Детерміновані та стохастичні моделі 

тика, 
– 360 с. 

13 истика, 

, 

16 ної та 

 «КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ Т НОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

1. 1. Башарин Г.П. Начала финансовой математики.– М.: ИНФРА-М, 1998.– 160 с. 
2. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов.– 

М.: Финансы и
3. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций.– М.: Дело ЛТД, 1994.– 120 с. 

Липсиц И.В. Экономика без тайн.– М.: Дело ЛТД, 1994.– 352 с. 
 
 Доллан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.– С.-Пб.: 

банківський інститут НБУ, 2000.– 176 с. 
8. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. теоретико-ймовірнісні та

статистичні методи в економетриці та 
380 с. 

9. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту.– К.: Молодь, 1997.– 1000 с. 
10. Шарп У., Алексендер Г., Бейли Д. Инвестиции.– М.: Инфа, 1997.–1024с.   
11. Царков Є.Ф., Ясинсь

фінансової математики.– Чернівці: Зелена Буковина, 2003.– 396 с. 
12. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых  вычислений.– М.: Финансы и статис

2001.
. Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений.– М.: Финансы и стат
2001.– 216 с. 

14. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel 2000.– К.: Iнформтехніка, 2000.– 198 с. 
15. Додж М., Кината К., Стижон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97.– С.-Пб.: ПИТЕР

2000.– 1031 с. 
. Ясинський В.К. Комп’ютерна модульно-рейтингова навчальна система з детермінова
стохастичної фінансової математики.– Чернівці: Прут, 2003.– 388 с. 

 
А ЗАСОБИ ОБРОБКИ ЕКО  

135 год. (3 кредити) 
 

жить до його елементів. Її 
по

Економічна інформація є інструментом управління і воднораз нале
трібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації, яка забезпечує розв’язування 

задач організаційно-економічного управління 
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 і формування 
практ

ії у сучасному суспільстві, набуття навичок застосування комп'ютерних систем при 

: і

ися 

або йому подібних, електронних таблиць Microsoft Excel, системи 
управ програми для автоматизації 

 повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати лабораторні роботи по 
пр

Мета курсу: здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань
ичних навичок з питань побудови та функціонування систем обробки економічної 

інформац
розв'язанні задач економіки. 

Студент повинен знати  основи представлення економічної інформац ї у формалізованому 
вигляді для подальшої обробки або аналізу даної інформації, а також принципи подання цієї 
інформації. 

Студент повинен вміти: працювати в операційній системі Windows,  користуват
можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань за допомогою 
текстового редактора notepad 

ління базами даних Microsoft Access або подібних, створювати 
роботи з табличними даними, вміти створювати програми з використанням XML,SQL. 

Студенти
актичній частині курсу та написати контрольну роботу по теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

НЕ 1.1 Економічна інформація, як о бки 
Поняття економічної інф а, форми подання та 

відображення економічної інформації. Оцінка економічної інформації. Інформаційні процедури. 
ї засобами EXCEL 

ін у у а

о описання економічної інформації. Методи 
класи ої інформації. Єдина система 

ної інформації. Категорії класифікаторів, порядок їх 
ро

я та пошук оптимального 

ної бази.Поняття машинного інформаційного 
заб

мальної моделі БД. Теорія нормалізації відношень. 

О  та нормалізувати базу даних 

 

НЕ
 технологічних операцій. Технологічні процеси 

авт
едачі інформації на обробку. Операції обробки інформації на ЕОМ. 

НЕ2.2 Створення звітів та форм в ACCESS 
Оволодіти інструментами с

Е 2.3 Організація режимів роботи ЕОМ 
в роботи ЕОМ. Організація пакетного режиму обробки 

НЕ ормації на мові VBA  

НЕ и XML, основні засоби 

«Теоретичні основи обробки економічної інформації» 
 

б’єкт автоматизованої обро
ормації, її види та властивості. Структур

НЕ1.2 Створення платіжного доручення та накладно
Засвоїти основні стр менти для форматування та друк  електронних документів з собами 

EXCEL 
НЕ 1.3 Засоби формалізованого описання економічної інформації. 

Характеристика засобів формалізованог
фікації економічної інформації. Методи кодування економічн

класифікації та кодування техніко-економіч
зробки, упровадження та ведення. Моделювання елементів економічної інформації 

НЕ 1.4 Створення бланку техніко-економічного обґрунтуванн
розв’язку засобами EXCEL 

Оволодіння інструментом пошуку розв’язку засобами EXCEL. 
НЕ 1.5 Організації машинної інформацій

езпечення 
Передумови створення та основні переваги БД. Поняття і класифікація АБД. Склад АБД. 

Методи створення опти
НЕ 1.6 Робота з ACCESS та нормалізація баз даних  

володіти інструментами створення таблиць, запитів в ACCESS
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Засоби обробки економічної інформації»

 
 2.1 Основи створення комп’ютерних технологій  
Характеристика та класифікація

оматизованої обробки економічної інформації. Операції збору та реєстрації інформації. 
Операції пер

творення звітів та форм в ACCESS 
Н

Загальна характеристика режимі
інформації. Організація діалогового режиму обробки інформації 

2.4 Програмування процедур обробки економічної інф
Вивчити синтаксис та оператори VBA для роботи з базими даних в ACCESS 
 2.5 Мова розмітк
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вла ла  присвоєння імен в XML, декларації XML, коментарі 

НЕ кументів XML та схеми документу.  

обробка XSLT, 
f, xsl:choose, xsl:when, xsl:otherwise. 

НЕ2.8 Форматування документів XML за допомогою XSLT.  

док

ипліни 

ации / Под ред. проф. 
B.C. Рожнова. — М.: Финансы и кредит, 1990. — 250 с. 

2. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и 
статистика, 1996. 

3.  Беликов В. и др. Электронные хранение, безопасность / 
Под ред. В.П. Невежина. — М., 1995. 

4.  К

о рикін
. — М.: ТЕИС, 1997. — 160с.  

7.  Є

. – 1016 с.  
12. Мак
13. Сергеев А.П. HTML и XML. Пр лектика, 2004.– 880 с.:ил. 
14. Хабибул
15. Холзнер 

108 год. (5 кредити)   

ння дисципліни: навчити студентів основним поняттям та методам теорії 
випад

ів (випадковий процес, класифікація випадкових 
проце тичні сподівання, сепарабельні випадкові процеси, 
марти

ичних диференціальних рівнянь), вміти застосовувати набуті 

 Поняття про структуровані дані, методи представлення. Засоби  для роботи з XML. Створення 
сних елементів XML, синтаксис, прави

XML, атрибути XML. 
2.6 Створення валідних до

Створити валідний документ XML та схему документу DTD. 
НЕ 2.7 Мова перетворень XSLT 
Поняття про мову XSLT.  Операційний XSLT. Параметри обробки, ітераційна 
сортування. Елемент xsl:for-each, xsl:i

Оводоліти способами представлення документів XML. 
НЕ 2.9 Електронна  комерція та XML  

Створення бізнеc-моделей з використанням технологій XML. Основні кроки аналізу 
ументів. 

 
Основна література до дисц

 
Література до змістового модулю1 
1. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информ

 деньги зование,  — накопление, исполь

олесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и 
статистика, 1994. — 312 с. 

5.  Податки і бюджет: комп'ютерна техн логія / Под ред. А. I. Ба- а. — Львів, 1995. 
6.  Скрипкин К. Г. Финансовая информатика

рьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 
Література до змістового модулю2 

 
8. XML для профессионалов. /Дидье М., Бирбек М., Кэй М. и др. – М.:ЛОРИ, 2001. – 864 с.  
9. Гарольд Э., Минс С. XML. Справочник. - СПб: Символ-Плюс,2002. – 576 с.  
10. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р., Лин Т.М., Садху П. Как программировать на XML. – 

М.:БИНОМ, 2001. – 944 с.  
11. Кэй М. XSLT. Справочник программиста. - СПб: Символ-Плюс,2002

-Лахлин Б. Java и XML. - СПб.: Питер, 2002. – 544 с.  
офессиональная работа.– Диа

лин И. Самоучитель XML. – СПб: БХВ-Петербург, 2003. – 336 с.  
С. XML. Энциклопедия, 2-е изд. - СПб.:Питер, 2004. – 1101 с.  

  
 

«ТЕОРІЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ» 

 
Мета виклада
кових процесів та стохастичного аналізу, ознайомити їх з класифікацією та основними 

властивостями випадкових процесів. 
 
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: знати 

основні поняття теорії випадкових процес
сів, умовні розподіли та умовні матема
нгали, марковські процеси, стохастичні інтеграли Вінера-Іто, заміна Іто, існування, єдиність, 

властивості розв’язків стохаст
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теоре ч 

 

й рух. 

и
. 

ачення сепа-
рабел

тичні знання до розв'язування практичних зада з теорії випадкових процесів, стохастичного 
аналізу. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
“Сепарабельні  випадкові  процеси. Мартингали  і  напівмартингали” 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Означення ВП. Задання міри для ВП на основному ймовірнісному 

просторі (Ω, Ft,Р). 
Означення випадкового процесу. Теорема Колмогорова. Модельні приклади. Особливості 

практичного застосування. 
НЕ 1.2. (Лекція) Приклади випадкових процесів. Процес очікування. Процес Пуассона. 

Броунівськи
Приклади випадкових процесів (процес очікування, пуассонівський процес, броунівський 

рух)  Особливості практичного застосування. 
НЕ 1.3. (Лекція) Класифікація ВП.  
Класифікація ВП: процес  з незалежними значеннями, процеси з незалежними приростами, 

гауссові ВП, марковські ВП, стаціонарні ВП
НЕ 1.4. (Лекція) Сепарабельність ВП.  
Основні теореми про задання міри на множинах мінімальної сігма-алгебри. Озн
ьності. Сепарабельні ВП. 
НЕ 1.5. (Лекція) Теорема про близькість ω -множин для ВП при t-зліченному і t-

конт
еорема про близькість

инуальному. 
Т  ω -множин для ВП при t-зліченному і t-континуальному. Доведення 

теореми. Наслідки. Зауваження. 
НЕ 1.6. (Лекція) Тео довільного ВП. 
Теорема про існування сепарабельної модифікації для довільного ВП. Доведення теореми. 

Насл

нгал, субмартингал, супермартингал). 
Осно

іжностей для мартингалів. Допоміжні мартингальні 
нерів

б д
и для мартингалів. Збіжність рядів з незалежними членами. Замкнення 

марти
 

випа
оцеси другого порядку. Стохастичний аналіз випадкових процесів другого порядку.

іднені з ним процеси

 стохастичні диференціальні рівняння” 

с.  
утність обмеженої варіації, недиферен-

ційов о процесу. Моделювання на ЕОМ вінерівського процесу. 
Е 2.2. (Лекція) Стохастичні інтеграли Вінера-Іто.  

Основні означення. Властив  верхньої межі.  
НЕ 2.3. (Лекція) Формула Іто.  

рема про існування сепарабельної модифікації для 

ідки. Зауваження. 
НЕ 1.7. (Лекція) Означення мартингала і напівмартингала. Математичні моделі 

мартингалів та напівмартингалів. 
Основні означення (фільтрація, узгоджений ВП, марти
вні твердження про мартингали. Приклади мартингалів. 
НЕ 1.8. (Лекція) Зв’язок зб
ності. 
Розклад Дуба-Мейєра. Зв'язок з іжностей ля субмартингалів. Основна теорема про збіж-

ність. Граничні теорем
нгала. Умова рівномірної інтегровності. 
НЕ 1.9. (Лабораторна робота) Процеси другого порядку. Стохастичний аналіз
дкових процесів другого порядку 
Пр  
НЕ 1.10. (Лабораторна робота) Процес Пуассона та споріднені з ним процеси 
Процес Пуассона та спор  
НЕ 1.11. (Лабораторна робота) Процеси відновлення 
Процеси відновлення 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Дифузійні

 
НЕ 2.1. (Лекція) Вінерівський проце
Означення вінерівського процесу. Неперервність, відс
ність по t вінерівськог
Н

ості. Інтеграли Вінера-Іто, як функції
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Означення стохастичного ого та векторного випадків. 

ренціальних рівнянь. 

роз ків. Властивості розв'язків стохастичного диференціального рівняння. Модельні приклади. 
ьних рівнянь 

ичних диференціальних 

 методу Ляпунова до дослідження стійкості розв'язків стохастичних 
иференціальних рівнянь.  Основні теореми. Модельні приклади. 

НЕ 2.7. (Лабораторна робо  

ори 

овські  процеси 

диференціала. Заміна Іто для скалярн
НЕ 2.4. (Лекція) Існування, єдиність, властивості розв’язків стохастичних дифе-

Поняття стохастичного диференціального рівняння. Теореми про існування та єдиність 
в'яз
НЕ 2.5. (Лекція) Стійкість розв’язків лінійних стохастичних диференціал

(СДР). 
Основні означення, теореми про стійкість розв’язків лінійних стохаст

рівнянь.  Модельні приклади. 
НЕ 2.6. (Лекція) Другий метод Ляпунова дослідження стійкості розв’язків СДР 
Застосування другого

д
та) Фільтрація,  моменти  зупинки

Фільтрація,  моменти  зупинки 
НЕ 2.8. (Лабораторна робота) Точкові процеси та їх компенсат
Точкові процеси та їх компенсатори 
НЕ 2.9. (Лабораторна робота) Марковські  процеси 
Марк
 

Основна література до курсу: 
 

Література до змістового модулю 1 
1. Гихман И. И., Скороход А. В. Вве ых процессов.- М.: Наука, 1965.- 656 

с. 
2. Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных процессов.- М.: Наука, 1977.- 568 

3. Ск
4. Ца нський В.К. Лекцiї з теорiї стохастичного моделювання. Частина 1. Основи 

5. Св
Ча
Бу

 
Література до змістового модулю 2 

6. Све люванні 

я. 
 моделювання на ЕОМ.– Чернiвцi: Зелена Буковина, 1999.– 

346

кие динамические системы с бесконечным последействием.– Черновцы: Зеленая 
Бук

дение в теорию случайн

с. 
ороход А. В. Лекції з теорії випадкових процесів.- Київ: Либідь, 1990.- 168 с. 
рков Є.Ф., Яси

теорiї випадкових процесiв.– Чернiвцi: Зелена Буковина, 1999.– 296 с. 
ердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекцiї з теорiї стохастичного моделювання. 
стина 2. Стохастичнi динамiчнi системи зi скiнченною пiслядiєю.– Чернiвцi: Зелена 
ковина, 2000.– 560 с. 

рдан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К. Стійкість у стохастичному моде
складних динамічних систем.- Снятин: Над Прутом, 1996.- 448 с. 

7. Ясинська Л.I., Ясинський В.К., Юрченко I.В. Лекцiї з теорiї стохастичного моделюванн
Частина 3. Iмiтацiйне статистичне

 с. 
8. Ясинский И.В., Ясинский В.К. Лекции по теории стохастического моделирования. Часть 4. 

Стохастичес
овина, 2000.– 160с. 

  
«ЕКОНОМЕТРІЯ» 

81 год. (3 кредитів) 
 

Мета дисципліни — Навчити тудентів аналізувати інфо аційні потоки в соціально-с  рм
економічних системах, прогнозувати їх поведінку, оцінювати i будувати економічні моделі 
різного рівня. 

Завдання дисципліни — Опа ни «Економетрія» уможливлює нування навчальної дисциплі
розуміння основних сучасних принципів формалізації кількісних зв'язків між показниками 
економічних процесів, здійснення їх елементарного економетричного аналізу з використанням 
сучасних засобів програмного забезпечення ПЕОМ, самостійне орієнтування у відповідній 
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науковій літературі, ефективне використання набутих знань у здійсненні економічних 
досліджень. 

т і  т

ення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної 
техніки мації з питань економіки, менеджменту 
та марк

Студенти набудуть практичних навичок для роботи із спеціальними стандартними 
функціями в середовищі програмного додатку MicroSoft Excel′XX по знаходженню коефіцієнтів 
рівняння парної лінійної а нелінійної р внянь регресії, коефіцієнтів кореляції а детермінації, їх 
оцінок різними методами. 

Вивч
 в спеціальних методах вивчення та аналізу інфор
етингу. 
Студенти повинні знати основні етапи економетричного аналізу, основи рeгрeciйного 

аналізу, основні методи оцінювання параметрів економетричної моделі.  
Студенти повинні вміти класифікувати математичні моделі економетрики, побудувати 

рівнян айти коефіцієнти кореляції і детермінації ня парної лінійної та нелінійної рівнянь регресії, зн
та розу

НЮЄТЬСЯ ЗА ДВОМА ЗМІСТОВНИМИ 
міти їх значимість, використовуючи спеціальні стандартні функції MicroSoft Excel′XX. 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗДІЙС
МОДУЛЯМИ: 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
НЕ 1.1. Економетрія як наукова дисципліна. 
Економетрія як наукова дисципліна, її зв’язок з іншими дисциплінами. Об'ект, предмет, мета 

i завдання економетрії. Основні етапи економетричного аналізу. 
Eкoнoмiчнi задачі, які розв'язують за допомогою економетричних методів. 
НЕ 1.2. Математичне моделювання як метод паукового пізнання економічних явищ i 
процесів 
Причинність у соціально-економічних явищах i процесах. Необхідність формалізації 

причинно-наслідкових відношень у вивченні економічних про-цесів. Поняття математичної моделі. 
Класифікація моделей. Статист досліджень. Основні проблеми ична база економетричних 
математи них систем. Регресивний аналіз, його особливості та чного моделювання економіч
різновиди.  

НЕ 1.3. Moделi napнoї регресії та їx дослідження 
Приклади парних зв'язків в економіці. Криві зростання. Лінійна модель з двома змінними. 

Оціню м найменших квадратів. Властивості оцінок параметрів. вання параметрів моделі методо
Коефіцієнти кореляції та детермінації. Аналіз дисперсії. Перевірка моделi на адекватність за критерієм 
Фiшepa. Інтервали довіри для функції регресії i параметрів perpeciї. Прогноз. 

НЕ 1.4. Загальна лінійна економетрична модель 
Приклади багатофакторних економетричних моделей. Загальна лінійна модель множинної 

perpecii. Нелінійні моделі та ix лінеаризація. 
Метод найменших квадратів, основні припущення. МНК-оцінки параметрів лінійної perpeciї 

та їx основні властивості. 
Оцінювання якості лінійної регресії. Стандартна похибка рівняння; коефіцієнт детермінації; 

коефіцієнт множинної кореляції. Перевірка простої регресивної моделі на адекватність. Р-критерій 
Фiшepa та інші критерії якості лінійної perpeciї. Аналіз дисперсії (АNOVА-аналіз у лінійній perpeciї). 

Довірчі інтервали функції perpeciї i параметрів регресії. Точковий та інтервальний прогнози. 
Побудова математичних моделей на основі покроковoї регресії. 

В я. Емпірична виробнича функція: етапи i загальний иробнича функція i iї призначенн
cnoci6 побудови. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Побудова лінійно-логарифмічних виробничих 
функцій. Економетричний аналіз i економічна інтерпретація виробничих функцій. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
 

НЕ 2.1. Мультиколінеарність  
Поняття про мультиколінеарність i її вплив на оцінювання параметрів моделі. 
Метод визначення наявносп мультиколінеарності та способи iї усунення. Метод Феррара-

Глобера. Метод головних компонент. Приклади економічних задач на мультиколінеарність. 
НЕ 2.2. Гетероскедастичність 
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Поняття про гомо- та Гетероскедастичність. Вплив гетероскедастичності залишків моделі 
perpeciї на властивості оцінок iї параметрів. 

Методи визначення гетероскедастичності. Перевірка гетероске-дастичності на основі µ-
кри ера. терію. Параметричний та непараметричний тести Гольдфельда-Квандта, тест Глейс

Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінювання параметрів лінійної 
економетричної моделі з гетероскедастичними залишками. 

НЕ 2.3. Автокореляція в економетричних моделях динаміки 
Лінійні економетричні моделі динаміки. Природа автокореляції та її наСЛіДКИ. 
Тестування автокореляції. Критерії Дарбіна—Уотсона і фон Неймана. Циклічний та 

нецикл ти автокореляції. ічний коефіцієн
Оцінювання параметрів регресійної моделі за наявності автокореляції. Методи Ейткена, 

Кочрена-Оркатта, Дарбіна; метод перетворення вихідної інформації. 
НЕ 2.4. Модель розподіленого лагу 

Поня моделей в ття лагу і лагових змінних. Причини лагів. Приклади використання лагових 
економіці. 

Моделі розподіленого лагу. Коефіцієнти і структура лагу. Взаємна коре-ляційна функція і 
визначення величини лагу. 

Загальна модел  нескінченного розподіленого лагу. цінювання параметрів у лагових ь О
моделях. 

 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Грубер Й. Економетрія: У двох томах. — Київ: Нічлава, Т.1., 1998. — 384 с.; Т.2., 1999. — 
308 с. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. — Москва: ИНФРА-М, 1997. — 402 с. 
3. К

, 

конечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Підручник. — Київ: Вид-во КНЕУ, 2000. — 
2

етрії. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2008. — 240 с. 
 

 «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА МАЙНА» 

нування ризиків для життя, власності, довкілля привело до створення всесвітньої 
страхової індустрії, яка забеспечує ф бачених втрат. Непередбачені 
витрати – результат нках широко 
икористовуються методи теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, математичної 

ова компанія. Тому фінансовий 
ризик 

 розглядатимуться моделі 
ивості їх моделювання за допомогою ЕОМ, 

коротк

Мета дисципліни : ознайомитись з  моделями індивідуальних позовів, моделями процесу 
 страхової кампанії, з методами точного 

і наб
ти можливості аналізу ризику страхової компанії за допомогою 

ЕОМ

орольов О.А. Економетрія: Навч. посіб. — Київ: Вид-во КНЕУ, 2000. — 660 с. 
4. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. — Київ: Знання, 2000. — 494 с. 
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Нач. курс. — Москва: Дело

1998. — 248 с. 
6. На

96 с. 
7. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економ

 

108 год. (4 кредити) 
Іс

інансове покриття неперед
 дії випадку і тому не дивно, що в страхових розраху

в
статистики. Але сам ризик не щез, його прийняла на себе страх

і пов’язана з ним небезпека банкрутства об’єктивно присутні в діяльності будь-якої 
страхової компанії. Оцінка цього ризику представляє фундаментальний інтерес для компанії і 
являється основою для прийняття рішення. В цьому курсі
індивідуальних позовів, моделі процесу позовів і можл

острокові моделі функціонування страхової компанії, можливості точного і наближеного 
розрахунку ймовірності банкрутства, а також, аналіз ризику в цих моделях за допомогою ЕОМ. 

позові та короткостроковими моделями функціонування
лиженого розрахунку ймовірності банкрутства в рамках моделі індивідуального та 

колективного ризику, розгляну
. 
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Студент повинен знати: о , математичні моделі сновні поняття актуарної математики
страхування життя і майна, методи їх дослідження 

Студент повинен вміти: основні поняття актуарної математики, математичні моделі 
страхування життя і майна, методи їх дослідження 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 
НЕ 1.1. Дискретні і неперервні модел

Індивідуальний позов як ви лі індивідуального позову. 
 вживані 

розпод ов стр  

асу. Біноміальний 
розпод

одження позовів до страхової компанії. Рандомізація. Пуасонів та 
ід’ємно біноміальний розподіл. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

НЕ 2.1 ку, точний розрахунок ймовірності банкрутства 

банкру тва (метод згортки, твірна функція, за допомогою ЕОМ) 
Н ) 

ризику
Н

страхова надбавка, страхова надбавка, відносна страхова надбавка  

«Модель колективного ризику» 
Н к

ислення ймовірності 
банкрутства(перетворення Лапласа, згортки, за допомогою ЕОМ) 
НЕ 3.2. Складений пуассонів і складений від’ємно біноміальний розподіли 

Власт ціонування 
страхової компанії
НЕ 3.3.  Наближені методи розрахунку  
Гаусо

«Моделі індивідуальних позовів і моделі процесу позовів» 

і індивідуального позову 
падкова величина. Дискретні моде

Структурування. Неперервні моделі величини дійсно пред’явленого позову, найбільш
іли. Моделювання спеціальних ум  договорів ахування

 НЕ 1.2. Моделі процесу позовів. Статична модель. 
Статична модель для кількості позовів за фіксований проміжок ч
іл кількості позовів. Пуассонове наближення для кількості позовів за фіксований проміжок 

часу. 
НЕ 1.3. Моделі процесу позовів. Динамічна модель 

Динамічна модель надх
в

 
«Модель індивідуального ризику» 

. Модель індивідуального ризи
Короткострокове страхування, найпростіша модель. Точний розрахунок ймовірності 
тс

Е 2.2. Наближений розрахунок ймовірності банкрутства (гауссове наближення
Гаусове наближення щодо обчислення ймовірності банкрутства в моделі індивідуального 
 

Е 2.3. Принципи призначення страхових премій 
Нетто-премія, 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Е 3.1. Модель олективного ризику. Точний розрахунок ймовірності банкрутства 
Загальний опис моделі. Способи точного обч

ивості складеної пуассонової і складеної від’мно біноміальної моделі функ
 

 ймовірності банкрутства
ве та гамма наближення 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Фалин Г.И. Математический аналіз рисков в страховании. - М.:Российский юридический 

издательский дом, 1994. – 132с. 
2. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теорія риска для актуариев в задачах. – М.:ВМиК МГУ, 2001.– 275 

с. 
3. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир,1995.-154с. 
4. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. Том 1.  – 

М.:Янус-К, 2001. – 211 с. 
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5. 

льний посібник.– Чернівці: 
МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с. 

8. падкових процесів і 
математичної статистики. – Чернівці: Золоті літаври, 2005. – 525с. 

»

Оленко А.Я. Актуарна математика. Задачі. Навчально-методичний посібник. – К: НаУКМА, 
2005. – 76 с.   

6. Курилова Н. Аналіз ризиків з допомогою ЕОМ. Дипломна робота. – Чернівці, 2007 
7. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика. Навча

Королюк В.С.. Ясинський В.К. Курс теорії ймовірностей, ви

 
 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІКИ  

вивчення основних теоретичних концепцій мікроекономіки і 

ії 

 – математичних задач. Вони використовуватимуть ЕОМ для 
, показників і параметрів 

Студенти повинні знати основні , які вивчаються у мікроекономіці 
(моделями поведінки споживача ) та макроекономіці. 

Студенти повинні вміт дови та методи досліджень 
розв’язуванні прикладних економіко – 

 модулями:

108 год. (4 кредити) 
 

Мета дисципліни – 
макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей.  

Вивчаючи дисципліну, студенти познайомляться з основними економічними поняттями, які 
вивчаються у мікроекономіці (моделями поведінки споживача, діяльності фірми, загальної теор
рівноваги) та макроекономіці. Оволодівши цими знаннями, студенти навчаються використовувати 
основні принципи побудови та методи досліджень найбільш відомих математичних моделей при 
розв’язуванні прикладних економіко
чисельного розв’язання деяких задач та ілюстрацій властивостей величин
моделей. 

 економічні поняття
ьності фірми, загальної теорії, діял  рівноваги

и використовувати основні принципи побу
найбільш відомих математичних моделей при 
математичних задач, використовувати ЕОМ для чисельного розв’язання деяких задач та 
ілюстрацій властивостей величин, показників і параметрів моделей.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними  

кроекономіки» 

НЕ 1.1. Математичне моделюв
математичних 

 
Змістовний модуль 1. 

«Математичні моделі мі
 

ання мікроекономічних процесів 
Завдання мікроекономіки як науки. Основні мікроекономічні поняття. Побудова 
моделей мікроекономіки 
НЕ 1.2. Теорія споживання 
Перевага користувача. Функція корисності. Неокласична задача споживання. Функції попиту. 
Основне рівняння теорії споживання. Еластичність попиту та умови агрегації. Дискретні товари. 
НЕ 1.3. Теорія виробництва 
Виробничі функції. Моделі поведінки фірми. Поведінка фірм на конкурентних ринках. Фірма в 
умовах монополії та монопсонії. 
НЕ 1.4. Теорія загальної рівноваги 
Моделі встановлення рівноважної ціни. Моделі Вальрасівського типу. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Математичні моделі макроекономіки» 

 
НЕ 2.1. Моделювання макроекономічних процесів 
Економіка як об’єкт математичного моделювання. Особливості макроекономічного моделювання. 
Система макроекономічних зв’язків. 
НЕ 2.2. Статичні лінійні моделі макроекономіки 
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а модель Леотьєва-Форда. 

Основна література до дисципліни:

Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки. Модель рівноважних цін. Оптимізаційні статичні 
лінійні моделі. Міжгалузев
 

 

ої економіки: вибрані завданя для тематичного контролю. 
Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 92 с. 
3. Пономаренко І.О., Перест ої економіки. – К.: Основи, 
1995. – 320 с. 
4. Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія споживання: Текст лекцій. –Львів: 
Видавн

енюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія рівноваги: Текст лекцій. –Львів: 
Видавни , 2000. – 104 с. 
7. Колем
8. Осно вання соціально-економічних процесів: Методичні вказівки / 
Укл.: Бо
9. / Укл.: 
Бо зорик  В.В. – Чернівці: Рута, 2000. – 56  с. 
10. Солодовников А  2-х ч. Ч.1. 
– М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с. 
11. Математическая экономика на п Пер.с яп. – М.: Финансы и 
статистика, 1991. – 304 с. 
12. Л

13. П . 
 математического моделирования экономики. 

– М.:

Мета дисципліни: навчити студентів моделювати на персональних комп’ютерах основні 
випад

ермінованих математичних задач лінійної алгебри, математичного аналізу, керування 
тощо

з
 методи статистичного моделювання  

моделювати на ЕО цеси та з їх допомогою 
ро

 
1. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984. – 296 с. 
2. Григорків В.С. Основи математичн

юк М.О., Бурим В.М. Основи математичн

ичий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 80 с. 
5. Лавренюк С.П. Математичні основи мікроекономіки. Теорія виробництва: Текст лекцій. –Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 70 с. 
6. Лавр

чий центр ЛНУ ім. Івана Франка
аев В.А. Математическая экономика: Ученик для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 55  с.  
ви математичного моделю
йчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик  В.В. – Чернівці: Рута, 2000. – 55  с. 

Оптимізація систем і процесів: соціально-економічні системи. Методичні вказівки 
йчук М.В., Семчук А.Р., Ла

.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике: Ученик: В

ерсональном компьютере: 

яшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. – К.: Вища школа, 
1999. – 236 с. 

етров А.А. Экономика. Модели. Вычислительный експеримент. – М.: Наука, 1996. – 251 с
14. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шатанин А.А. Опит

 Энергоатомиздат, 1996. – 544 с. 
 

 «СТАТИСТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ» 
108 год. (4 кредити) 

 

кові величини, випадкові процеси та з їх допомогою реалізувати на ЕОМ розв’язання 
основних дет

. 
Студент повинен нати: 
основні поняття статистичного моделювання, основні
Студент повинен вміти: 

М основні випадкові величини, випадкові про
зв’язувати основні детерміновані математичні задачі лінійної алгебри, математичного 

аналізу, керування та ін. 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ного моделювання (СМ) 

. 

 

 
Н.Е.1.1. Вступ. Математичне моделювання. Статистичне моделювання. Ідея методу 

статистич
Поняття системи, математична модель системи. Імітаційне статистичне моделювання на 

ЕОМ. Ідея методу статистичного моделювання
Н.Е.1.2. Методи СМ обчислення визначеного інтеграла: метод середнього значення; 

метод площ 
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ть 
рівно

b]. Лема про зв’язок 
незал рервних рівномірно-
розпо

ірно-розподіленої ВВ і функції 
розподілу дискретних бернуллівських ВВ. 

Теорема про зв'язок функції розподілу рівномірно розподіленої ВВ і функції розподілу 
дискретних бернуллівських величин. П івномірно-розподіленої ВВ на 
[0,1] у вигляді нескінченного дробу за основою 2. Особливості моделювання на ЕОМ. 

ї ВВ на [0,1] квазірівномірно 
розп

В. Особливості моделювання на ЕОМ. 
зірівномірно розподілених випадкових 

вели
адкового числа. Методи одержання послідовностей псевдовипадкових 

велич

 величин. Перевірка псевдовипадкових чисел 
на від

ій. 
Спец

ндартний метод моделювання дискретної випадкової величини. Модельні приклади. 
Алго ального, 

атематичного сподівання ВВ. Задача одержання критерію якості 
алгор

УЛЬ 2 

Перетворення Смірнова. Алгоритми моделювання і приклади на використання перетворення 
Смірнова. Особливості моделюван

Н.Е.2.2. Рандомізація моделювання розподілів. 

мод

екції, 
. 

розподілу методом 
. 

ськ

гау

Задача обчислення визначеного інтеграла. Застосування методів  статистичного 
моделювання для обчислення визначеного інтеграла (метод, який використовує щільніс

мірно розподіленої випадкової величини, геометричний метод). Особливості моделювання на 
ЕОМ. 

Н.Е.1.3. Моделювання випадкових величин (вв) та векторів із заданими законами 
розподілу.  

Моделювання рівномірно розподілених випадкових величин на [0,1], [a,
ежних дискретних бернуллівських випадкових величин і непе
ділених ВВ. Особливості моделювання на ЕОМ. 

Н.Е.1. 4. Теорема про близькість функції розподілу рівном

редставлення неперервної р

Н.Е.1.5. Наближення рівномірно-розподіленої неперервно
оділеною ВВ. 
Теорема про квазірівномірну дискретну В
Н.Е.1.6. Рекурентні процедури отримання ква
чин. 
Поняття псевдовип
ин.  Особливості моделювання на ЕОМ. 
Н.Е.1.7. Періодичність псевдовипадкових величин. Перевірка псевдовипадкових чисел 

за допомогою критерію узгодженості. 
Основні теореми про періоди псевдовипадкових
повідність рівномірному закону розподілу, нормальному закону розподілу та ін. 
Н.Е.1.8. Ідея моделювання дискретних випадкових величин і випадкових под
іальні методи моделювання основних дискретних розподілів. 
Ста
ритми моделювання дискретних випадкових величин для розподілу Пуассона, біномі

геометричного, рівномірного  розподілу.. Особливості моделювання на ЕОМ. 
Н.Е.1.9. Критерій якості алгоритму в статистичному моделюванні 
Задача оцінювання м
итму. Поняття трудомісткості та ефективності алгоритму. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОД

 
Н.Е.2.1. Теорема Смірнова моделювання неперервної ВВ. 

ня на ЕОМ. 

Метод суперпозиції моделювання неперервної ВВ. Алгоритм моделювання.   Особливості 
елювання на ЕОМ. 
Н.Е.2.3. Метод виключення. Моделювання деяких спеціальних розподілів. 
Моделювання неперервної випадкової величини методом виключення (методом реж

методом фон-Неймана). Алгоритм моделювання.   Особливості моделювання на ЕОМ
Н.Е.2.4. Моделювання випадкових векторів. 
Багатовимірний ізотропний вектор. Моделювання нормального 

сумування. Моделювання випадкових векторів стандартним методом, методом виключення
Н.Е.2.5. Моделювання випадкових процесів: вінерівського, марківського, гауссів-

ого. 
Загальні зауваження. Модельні задачі. Моделювання багатовимірного марковського 

ссівського процесу в нестаціонарному та стаціонарному випадках. Моделювання броунівського 
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спе
.6. Загальна схема методу статистичного моделювання. Роль закону великих чисел 

мод застосування. Модельні задачі. 

 
Основна література до дисципліни:

(вінерівського) процесу.  Моделювання одновимірного стаціонарного процесу, що задається 
ктральною щільністю. 
Н.Е.2

у статистичному моделюванні. 
Загальна схема методу статистичного моделювання. Закон великих чисел у статистичному 

елюванні. Особливості 
Н.Е.2.7. Роль граничних теорем в теорії статистичного моделювання. 
Загальні зауваження. Особливості застосування. Модельні задачі. 

 

1. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория ическая статистика.- Киев: Вища 
школа, 1979.- 468 с. 

2. Ско А е К , 0

е вопросы.- М.: Наука, 1971.- 327 с. 
5. С

хастичного моделювання. 
Частина 2. Стохастичнi динамiчнi системи зi скiнченною пiслядiєю.– Чернiвцi: Зелена 
Бу

9. Ясинська Л.I., Ясинський В.К., Юрченко I. . Лекцiї з теорiї стохастичного моделювання. 
Частина 3. Iмiтацiйне статистич iвцi: Зелена Буковина, 1999.– 
346 с. 

10. Ясинский И.В., Ясинский В.К. Лекции по теории стохастического моделирования. Часть 4. 
С  последействием.– Черновцы: Зеленая 
Бу

 
 вероятностей и математ

роход . В. Лекції з т орії випадкових процесів.- иїв: Либідь  199 .- 168 с. 
3. Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование.- М.: Наука, 1982.- 296 с. 
4. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежны

вердан М. Л., Царков Е. Ф., Ясинський В. К. Стійкість в стохастичному моделюванні 
складних динамічних систем.- Снятин: Над Прутом, 1996.- 448 с. 

6. Юрченко І. В., Ясинський В. К. Статистичне моделювання.- Чернівці: Рута, 1997.- 45 с. 
7. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекцiї з теорiї стохастичного моделювання. Частина 1. Основи 

теорiї випадкових процесiв.– Чернiвцi: Зелена Буковина, 1999.– 296 с. 
8. Свердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекцiї з теорiї сто

ковина, 2000.– 560 с. 
В

не моделювання на ЕОМ.– Черн

тохастические динамические системы с бесконечным
ковина, 2000.– 160с. 

11. Королюк В.С., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. 
Т ична статистика. Комп’ютерне 
ст

Е ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
   

удентів із сучасним програмним 
забез ачі математики, статистики та інших 
галуз

соби розв’язання стандартних задач 
обчис тистики за допомогою цих пакетів; вміти застосовувати на 
практ  

з 
викор

 
ОВИЙ МОДУЛЬ 1  

НЕ 1.1. Основні поняття, особливості інтерфейсу. 

еорія та комп’ютерна практика. В 3-х томах. Т.2.: Математ
атистичне моделювання. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 580 с. 

  
«ПРИКЛАДН

135 год. (3,5 кредити)
 
Мета викладання дисципліни: ознайомити ст

печенням, яке дозволяє розв’язувати прикладні зад
ей (пакет прикладних програм MathCAD).. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати основні 

інструменти вищезазначених пакетів прикладних програм, спо
лювальної математики та ста
иці набуті знання для розв’язування прикладних математичних, статистичних та інших

задач. Вивчаючи дану дисципліну, студенти також набуватимуть навичок програмування 
истанням вищезгаданого прикладного програмного забезпечення. 
 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

ЗМІСТ
“Основні режими роботи MathCAD” 
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Функції і ос собливості орга-
нізац

та операції в MathCAD 
з

athCAD. 

ath Palette). 

ими; елементарні математичні; для роботи з векторами і 
матри

 побудови програм. Розв'язання прикладних задач з використанням 
вбудо

 ілюстрації процесів, які змінюються у часі. 

, основні можливості, команди меню Symbolic. 

х 
т

наб
НЕ 2.2. Розв'язання задач лінійної алгебри за допомогою MathCAD. 
Дії з матрицями. Обчислення визначників. Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Матричні
НЕ 2.3. Розв'язання задач матем допомогою MathCAD. 
Збіжність числових послідовнос Обчислення похідних. Дослідження 

функці  і побудова графіків. Криві в . Обчислення інтегралів, числових 
рядів. Ф

обливості застосування пакету прикладних програм MathCAD. О
ії інтерфейсу користувача. Робота з режимом довідки. 
НЕ 1.2.  Найпростіші обчислення 
Прості арифметичні обчислення. Змінна та задання її начень. Обчислення значень виразів. 

Задання функцій та обчислення їх значень у точці. Побудова таблиць значень функцій. Відкриття і 
збереження документів M

НЕ 1.3. Головне меню MathCAD, панелі інструментів. 
Команди головного меню MathCAD (виконання команд, опис пунктів меню). Робота з 

панелями інструментів (Toolbar, Format Bar, M
НЕ 1.4. Побудова графіків функцій та поверхонь. 
Застосування MathCAD до побудови графіків функцій. Особливості побудови графіків 

функцій у деартовій системі координат, полярній системі координат. Побудова різних типів по-
верхонь (поверхонь обертання; заданих параметрично та ін.). 

НЕ 1.5. Стандартні функції. 
Стандартні функції для роботи з дан
цями; для інтерполяції і апроксимації функцій; розв'язання диференціальних рівнянь та ін. 
НЕ 1.6. Вбудована мова програмування, оператори мови, приклади програм. 
Типи даних і оператори (присвоєння, умовний, циклу) вбудованої мови програмування 

MathCAD. Приклади
ваної мови програмування. 
НЕ 1.7. Засоби анімації зображень. 
Опис засобів створення анімації в MathCAD (команди головного меню, особливості роботи із 

змінною  FRAME). Застосування анімації до
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“ Застосування MathCAD до розв’язання прикладних задач” 

НЕ 2.1. Режим символьних обчислень
Спеціальні команди головного меню. 

Опис основних режимів символьних обчислень. Приклади організації символьни
обчислень. Спеціальні команди головного меню. Переключення між режимами символьних а 

лижених обчислень. 

 обчислення в економічних задачах. 
атичного аналіза за 
тей. Границя функції. 
 полярних координатахй

ункції багатьох змінних, їх застосування до економічних задач. 
НЕ 2.4. Розв'язання диференціальних рівнянь, систем диференціальних рівнянь, жор-

стких систем за допомогою MathCAD. 
Розв'язання задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку, вищих порядків, 

нормальної системи ДР, жорсткої системи. Побудова інтегральних та фазових кривих автономної 
системи. Наближене розв'язання задачі Коші методом Рунге-Кутти. Динамічні системи в 
економічних задачах. 

НЕ 2.5. Розв'язання задач оптимізації та теорії ймовірностей за допомогою MathCAD. 
Розв'язання задач лінійного програмування та нелінійної оптимізації за допомогою 

вбудованих функцій MathCAD. Побудова функцій розподілу випадкових величин. Обчислення чи-
слових характеристик випадкових величин. 

Основна література до курсу: 
1. Дьяконов В.П. Справочник по MathCAD Plus 7.0 Pro.– М.: СК Пресс, 1998.– 320 с. 
2. MathCAD 6.0 Plus. Финансовые асчеты в среде Windows / Пер. с 

англ.– М.: Филинъ, 1996.– 423 с. 
3. MathCAD
4. Очков В.Ф с. 

, инженерные и научные р

 7. Users Guide.– MathSoft, 1997.–657 p. 
. MathCAD 7 Pro для студентов и инженеров.– М.: Компьютер Пресс, 1998.– 320 
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5. Пли

„ЕЛЕ НЯ 

нт повинен одержати у результаті вивчення курсу „Елементарна 
математика і методика викладання  важливу роль у процесі його 
подальшої педагогічної роботи.  

Мета курсу полягає ретичних і практичних 
розділів

ункцій. Дії (операції) 
над фу

ті в геометрії. 
НЕ 1.2. Обернені тригонометричні функції, рівняння і нерівності  

Поняття оберненої  властивості обернених 
тригонометричних ф тригонометричними 
функці и

кутників 
та інші

я. Обчислення rп і R п-кутника, відношення цих 
радіусів

с А.И., Сливина Н.А. MATHCAD: математический практикум для экономистов и 
инженеров: Учеб. пособие.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 656 с. 

 
 

МЕНТАРНА МАТЕМАТИКА І МЕТОДИКА ВИКЛАДАН
МАТЕМАТИКИ” 

459 год. (13 кредитів) 
 
Знання, які студе  

 математики”, відіграють

 у забезпечен о засвоєння тео
тарна математика і методика викладання 

ні ґрунтовног
 курсу „Елемен математики”, сприяти 

формуванню навичок у застосуванні основних методів математики до розв’язування практичних 
задач.  

Студент повинен знати: основні поняття та твердження програмного матеріалу з курсу 
„Елементарна математика і методика викладання математики”. 

Студент повинен уміти: застосовувати основні поняття та твердження програмного 
матеріалу з курсу „Елементарна математика і методика викладання математики” до розв’язування 
задач, які зустрічаються на практиці.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тригонометрія 
НЕ 1.1. Тригонометричні функції, рівняння і нерівності та їх системи 

Поняття функції, основні властивості та класифікація елементарних ф
нкціями. Означення та осно нометричних функцій, їх графіки. 

Тригонометричні рівняння та нерівності з однією  та кількома змінними. Системи 
тригонометричних рівнянь і нерівностей. Нерівнос

вні властивості триго

та їх системи 
 до заданої. Означення тафункції  основні

, їх графіки. Рівняння та нерівності з обернеункцій ними 
еми. ями та їх с ст

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Планіметрія 
НЕ 2.1. Деякі питання геометрії трикутника 

т, медіан, бісектрис, радіусів вписаного та описаногоВираження висо  кіл трикутника через 
його сторони. Взаємне розташування висоти, медіани та бісектриси у трикутнику. Вираження 
сторін та площі трикутника через його медіани та висоти. Теорема Карно. Зовні вписані кола 
трикутника, обчислення їх радіусів, площі трикутника через радіуси зовні вписаних три

 їх властивості. Фо саного та описаного кіл. 
Можливі значення відношення r:R для трикутників: рівнобедреного та прямокутного. Самовисотні 
трикутники та їх властивості. Теорема Чеви та Менелая, їх наслідки. 

рмула Ейлера про відстань між центрами впи

НЕ 2.2. Деякі п ногокутників 
Середня лінія чотирикутника, його центроїд. Критерій паралелограма, трапеції. Критерій 

вписаного та описаного кола чотирикутника, їх застосування. Теорема Брахмагупта. Теорема 
Птоломе

итання геометрії чотирикутника, м

п вписаного та описаного кіл правильного 
них п-кутників за допомогою циркуля та ліні. Побудова правиль йки 

НЕ 2.3. Стереометрія 
Основні поняття. Деяк нтричні тетраедри. Можливі 

значення r:R для тетраедрів, правильних пірамід. 
 
 

і співвідношення для тетраедрів. Ортоце
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ньо предметні та міжпредметні зв’язки. 

чні методи навчання 
математики – спостереження, дослід, вимірювання. Порівняння й аналогія. Аналіз і синтез. Індукція й 
дедукція. Абстрагування і конкретиза я. Самостійна робота учнів. 

Н  
Види математ зація і класифікація 

матема

бхідні умови. Достатні умови. Необхідні і 
достатні умови. Види теорем ка навчання учнів доведень 
теорем

с я  

 

 чисел. 
Вивчення елементів алгебри

ирази та їх перетво-рення. 
Рівняння і нерівності та їх системи в курсі алгебри: цілі раціональні, дробово-раціональні, ірраціо-
нальні, показникові, логарифмічні, і, тригонометричні та методичні 
осо ві рівняння та їх 
сис и  розв’язування  
рів

уро  
многок
лінійки  геометричні місця точок на площині та методика їх застосувань до 

 
Загальна методика навчання математики 

НЕ 3.1. Методичні особливості навчання математики 
Методика навчання математики як наука і як навчальна дисципліна у ВНЗ. Математика в 

загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) як навчальний предмет. Цілі навчання математики 
в ЗНЗ. Рух за реформу математичної освіти у ЗНЗ. Особливості сучасних програм з математики у 
ЗНЗ. Внутріш

НЕ 3.2. Принципи і методи навчання математики 
Принципи навчання математики. Методи навчання математики. Емпіри

ція. Узагальнення й відокремленн
Е 3.3. Формування математичних понять

ичних понять. Терміни, символи, означення. Системати
тичних понять. Методика формування математичних понять. 

НЕ 3.4. Математичні твердження. 
Аксіоми і теореми. Структура теореми. Нео

. Методи доведення теорем. Методи
. 

НЕ 3.5. Задачі при навчанні математики 
Функції задач у навчанні математики та їхні види. Методи і способи розв’язування задач. 

НЕ 3.6. Засоби навчання математики 
Підручники і задачники з математики та методичні особливості роботи з ними. Навчальне 

обладнання з математики і методика його використання. Кабінет математики в ЗНЗ. Використання 
нових інформаційних технологій навчання математики. 

 
НЕ 3.7. Форми організації навчальної діяльності учнів 

Урок математики. Підготовка вчителя до уроку. Планування навчальної роботи. Аналіз 
уроку, амоаналіз. Шляхи підвищенн  ефективності уроків математики. Система тестування як 
засіб педагогічної діагностики успішності й розвитку учнів під час вивчення математики. 
Специфіка навчання математики в ЗНЗ (класах) з поглибленим теоретичним і практичним її 
вивченням. 

НЕ 3.8. Позакласна робота і факультативні заняття з математики 
Позакласна робота з математики. Факультативні курси з математики. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
Методика навчання окремих предметів 

НЕ 4.1. Методика навчання математики в 5-6 класах 
Повторення, систематизація, узагальнення і поглиблення відомостей про натуральні числа і 

дії над ними. Звичайні дроби. Десяткові дроби і проценти. Вивчення додатних і від’ємних
 і геометрії у 5-6 класах. 
НЕ 4.2. Методика навчання алгебри 

Алгебра як наука і навчальний предмет. Цілі і зміст навчання алгебри. Вимоги до 
математичної підготовки учнів. Множини й відношення на множинах. Алфавіт математичної 
мови. Розвиток поняття числа в курсі алгебри. Наближені обчислення. В

степенево-показников
бливості їх розв’язування. Зворотні рівняння і симетрія в алгебрі. Діофанто

методтеми. Рівняння й нерівності з абсолютними величинами. Графічні 
нянь й нерівностей. Вчення про функцію в шкільному курсі алгебри. 

НЕ 4.3. Методика навчання геометрії в основній школі 
Геометрія як навчальний предмет. Пропедевтика геометрії. Методика проведення перших 

ків геометрії. Ознаки рівності трикутників. Сума кутів трикутника. Чотирикутники, 
утники. Коло й многокутники. Найпростіші геометричні побудови за допомогою циркуля й 
. Найпростіші
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роз  а а
Прикла льна симетрія, поворот, паралельне 
пер
величи

чатків аналізу 
ри і початків 

ана
функці рервність, засто-сування. Похідна, геометричний та фізичний зміст, застосування. 
Пер

НЕ 4.5. Методика навчання стереометрії 

школі. икулярність прямих й площин. 
Ме
коорди еометричні величини в стереометрії. 

Основна література  

6. ти а для подготовительных отделений вузов: 
Справочное пособие. – Мн.: Вы

до ВНЗ 

10. і . для 10-11 кл. загальноосв. навч. закл. / М.І. 
Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук. – К. : діак-ЕКО, 2003. – 308 с. 

11. Мерзляк А.Г   В.Б. Полонський, 
М.С. Якір. – 

1. освещение, 1966. – 366с. 

3. 
4. гин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: Уч. пособие для 10 кл. 

ср. шк. – М.: Просвещение, 1989. – 252 с. 

в’язування геометричних задач н  побудову: наліз, побудова, доведення, дослідження. 
ди. Геометричні перетворення: рухи (осьова і центра

енесення), подібність і гомотетія. Декартові координати і вектори на площині. Геометричні 
ни в курсі планіметрії. 

НЕ 4.4. Методика навчання алгебри і по
Алгебра і початки аналізу як навчальний предмет. Функції в курсі алгеб

лізу та їх властивості: степенева, показникова, логарифмічна, тригонометричні. Границя 
ї і непе

вісна й інтеграл, застосування. Початки теорії ймовірності. Елементи статистики. 

Стереометрія як навчальний предмет. Пропедевтика вивчення стереометрії в основній 
Перші уроки стереометрії. Паралельність і перпенд

тодика вивчення теми „Многогранники”. Тіла обертання, методика вивчення. Декартові 
нати і вектори в просторі. Г
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1995. – 128 с.  
5. Житарюк І.В., Петришин Р. І., Житарюк С.І. Довідник з математики для вступників до ВНЗ 
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8. Біляніна О.Я. Алгебра : 8 : підруч. для загальноосвіт. Навч. закл.                    / О.Я. Біляніна, 

Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко. – К. : Генеза, 2008. – 304 с. 
9. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу : Дворівнений підр. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. 

/ Є.П. Нелін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Освіта дитинства, 2006. – 448 с. 
 Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу : П др

Зо
. Математика. Підручник для 6 класу / А.Г. Мерзляк,            
Х. : Гімназія, 2006. – 304 с. 

 
Додаткова ітература  

 Аргунов Б.И., Балк М.Б. Элементарная геометрия. – М.: Пр
 л

2. Кушнір І.А. Методи розв’язування задач з геометрії. – К.: Абрис, 1994. – 464 с. 
Коксетер Г.С., Грейтцер С. Л. Новые встречи с геометрией. – М.: Наука, 1978. – 224 с. 
Шары
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ещение, 1991. – 384 с. 

7. . Изображение фигур в математике. – Киев: Вища школа, 1978. – 136 с. 
К

10.

11. ие задач: Уч. пособие для 11 кл. 
ср

КИ»

5. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: Уч. пособие для 11 кл. 
ср. шк. – М.: Просв

6. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Геометрические построения на плоскости. – М.: Учпедгиз, 1955. – 
272с. 
Савченко В.М

8. олягин Ю.М. и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. 
– М.: Просвещение, 1975. – 462с. 

9. Колягин Ю.М. и др. Методика преподавания математики в средней школе. Частные 
методики. – М.: Просвещение, 1975. – 462с.  
 Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: Уч. пособие для 10 кл. 

е, 1989. – 252 с. ср. шк. – М.: Просвещени
 Ш ыар гин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решен

. шк.. – М.: Просвещение, 1991. – 384 с. 
 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИ  

Метою
• за п  основ 

міння методичних ідей, закладених в 

• ви бл чальної роботи на рівні вимог 
се дн

• ви ва  проблеми викладання інформатики, 
форму  аналізу процесу викладання, творчого підходу до 
ви ад

• о йо з використанням різних 
типів о

• виробл ь організовувати роботу учнів у комп’ютерному класі, керувати їх роботою 
в ов тися в апаратному і програмному 
за зпе и різні програмні засоби. 

Сту
м лі; 
рограми, за якими здійснюється викладання інформатики; 

• структуру діяльності вчетеля інформатики; 
• вимоги до складання
• перелік літер ання інформатики; 

о а

 

• складати тестові завдання різних типів згідно вимог; 

108 год. (3 кредити) 
 

 дисципліни «Методика викладання інформатики» є: 
 і психолого-педагогічнихбез ечення глибокого вивчення студентами наукових

руктури і зміст  шкільного інформатики, розуст у курсу
них; 
ро ення у студентів практичних навиків проведення нав
ре ьої школи; 
хо ння в майбутніх вчителів вмінь вирішувати

вання навиків самостійного
кл ання; 
зна млення студентів з різними засобами спілкування з ЕОМ, 

бчислювальної техніки, прививання навиків роботи з ЕОМ; 
ення вмін

ум ах локальної мережі; навчити студентів орієнтува
бе ченні, котре постійно змінюється, вміти застосовуват
денти повинні знати: 
• ету і завдання курсу інформатики у середній шко
• п
• вимоги до основних розділів, тем програм; 

 кон ю занять; 
атури, рекомендованої МОН України для виклад

спектів занять, типологі

• типологію навчальних завдань з курсу інформатики; 
• класифікацію педагогічних програмних засобів та вимоги до них; 
• порядок легалізації програмного забезпечення. 

Студенти повинні вміти: 
• планувати свою діяльність як викладач інформатики; 
• аналізувати підручники з інформатики; 
• складати та оформлювати календарні плани; 
• складати конспекти занять; 
• готувати дидактичне забезпечення занять; 
• рг нізовувати безпечне навчання в кабінеті інформатики; 
• застосовувати теоретичні знання з методики до організації навчально-виховного 

процесу;
• організовувати позакласну роботу з інформатики; 
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и:

• добирати необхідне програмне забезпечення навчального призначення; 
• проводити загально методичний аналіз уроку.  

  
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулям  

 МВІ з 

ст 
мотність», «інформаційна культура». Зв’язок МВІ з філософією, 

тку прогресивних ідей в МВІ. 
рами з 

ки 
сібників з інформатики. Міжпредметні 

ення 
 в умовах різного забезпечення шкіл обчислювальною технікою. Змістовна 

характеристика навчальних програм з інформатики. Основні напрямки модернізації освіти в 

ладання інформатики 
еалізація принципів дидактики у викладанні інформатики. Методи навчання інформатики. 
Індукція, дедукція, аналогія. Аналіз изначальні поняття. Види означень. 
Способи введення понять а їх вивчення. 
Е 1.4. (Лекція) Організаційні форми навчання інформатики. 

адиційні методи навчання: розповідь, лекція, 

І  

бота) Методика вивчення тем «Операційні системи», «Робота з 

ідготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 

вчення тем «Електронні таблиці», «Бази даних». 
Підго

рматики» 

НЕ 2
Операційно-

вище як ідеальний програмно-педагогічний засіб. Проблеми впровадження 
прогр едіа в освіті. 
НЕ 2.2. (Лекція). Методичні аспекти підвищення ефективності занять з інформатики. 
Підготовка вчителя до заняття икладанні курсу інформатики. 
рганізація самостійної роботи. Розвиток навиків самоконтролю. Диференційований та 

індивідуальний підходи при навчанні інформатики. Принципи підбору індивідуальних і групових 

 
Змістовний модуль 1. 

«Загальна методика навчання інформатики» 
 

НЕ 1.1. (Лекція) Методика викладання інформатики як часткова дидактика. Зв’язок
іншими науками 
Мета вивчення інформатики у середній школі. Виховання в процесі вивчення інформатики. Змі
понять «комп’ютерна гра
інформатикою, психологією і педа-гогікою. Історія розви
НЕ 1.2. (Лекція) Підручники та навчальні посібники з інформатики. Навчальні прог
інформати
Змістовна характеристика підручників і навчальних по
зв’язки у викладанні інформатики та інших начальних дисциплін. Особливості вивч
інформатики

області інформатики. 
НЕ 1.3. (Лекція) Принципи  дидактики в контексті вик
Р

і синтез. Первинні та в
. Класифікація понять. Основні поняття і методик

Н
Типи занять з інформатики та їх структура. Тр
евристична бесіда, самостійна робота, вправа, лабораторна робота. Способи перевірки знань і 
навиків учнів. Принцип оберненого зв’язку в навчанні. Модернізація методів навчання. Різні 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності учнів. Проблемне навчання. 
НЕ 1.5. (Лабораторна робота)  Методика навчання основних розділів інформатики. 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.6. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем « нформація, інформаційні процеси»,
«Інформаційна система» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.7. (Лабораторна ро
дисками» 
П
НЕ 1.8. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Графічні редактори», «Текстовий 
редактор» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.9. (Лабораторна робота) Методика ви

товка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Часткова методика навчання інфо

 
.1. (Лекція). Програмно-педагогічні засоби. 

Програмувальне навчання. Зміст поняття і види програмно-педагогічних засобів. 
дидактичне середо

амно-педагогічних засобів в навчальний процес. Мультим

. Використання засобів наочності у в
О
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зав
Факуль . 
НЕ
 
Засоби 
комп’ю
локальн мережі. Управління і контроль за роботою учнів. 
НЕ

М
білетів. 
НЕ 2.5. ка вивчення теми «Глобальна мережа Internet» 

НЕ 2.6. ультимедійні презентації» 

НЕ 2.7.  теми «Основи алгоритмізації і 
про

П еного розділу. 

дань. Організація практичних занять на ЕОМ. Організація позакласної роботи з інформатики. 
тативні заняття

 2.3. (Лекція). Організація навчання інформатики у комп’ютерному класі. 

навчання інформатики: комп’ютерний клас. Програмне забезпечення. Організація роботи в 
терному класі. Рекомендації до проведення занять. Специфіка роботи вчмтеля в умовах 
ої 

 2.4. (Лекція). Екзамен з інформатики. 
етодика проведення консультацій до екзамену. Методика складання екзаменаційних 
Критерії оцінювання знань. 

 (Лабораторна робота) Методи
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 

 (Лабораторна робота) Методика вивчення теми «М
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 

 (Лабораторна робота)  Методика вивчення
грамування» 

ідготовка конспекту заняття з тем зазнач
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Ін ів – Запоріжжя: Прем’єр, 

2. ний Б.Г.,  Соколов А.Ю. Інформатика 10-11 кл. 

3. ї та програмування (процедурне 

4. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування 
(процедурне програму етівка: Аспект, 2004.–160 с. 

5. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна форматика. Навчальний посібник.– Чернівці: 

. 

их робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. 

8. ки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. 

іт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с. 
я / 

убна Л.А.– Чернівці: Рута, 2002.– 64 с. 
В.С. Сікора, І.В. 

их робіт / Укл.: 

13  Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: 
В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута 003.– 56 c. 

 
Додаткова література до дисципліни:

форматика. Програми для загальноосвітніх навчальних заклад
2003. – 304 с. 
Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяж
Видавництво Факт, Навчальна книга. 
Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізаці
програмування). Базовий курс. Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 
с. 

вання). Навч. посіб. доп. та випр. – Шеп
 ін

МВІЦ "Місто", 2006.– 423 с. 
6. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С

Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с. 
7. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторн

Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 
Основи інформатики: Методичні вказів
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 79 с. 

9. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних 
роб

10. Інформатика і обчислювальна техніка: Методичні рекомендації та практичні завданн
Укл.: Маценко В.Г., Підд

11. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: 
Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с. 

12. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторн
В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2003.– 48 с. 

.
, 2

 

14. Богумирский Б. 6 с. 
15. Борланд Р. Знакомство с Windo ress Русская редакция, 1997.– 376 с. 
16. Браун С. Visual BASIC 6: учебный курс.– Пб: ЗАО "Издательство ПИТЕР", 1999.– 576 с. 
17. Гарнаев А. Самоучитель VBA.– М.: BHV, 2004.– 560 c. 

 
Энциклопедия Windows 98.– СПб.: Питер, 1999.– 89

ws 98.– М.: Microsoft P
С
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18.

20.

21.

22.  с. 
23. Габбасов Ю. Internet 2000.– СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1999.– 440 с.  
24. Гарнаев А. Excel 2000. Разрабо .: BHV, 2000.– 387с. 
25. Гарнаев А. Excel, VBA, Internet  в экономике.– М., К.: BHV, 2000.– 432 с. 

 

 Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс.– М.: АСТ–
ПРЕСС; Инфорком–Пресс, 1999.– 480 с.  

19. Уокенбах Джон. Библия пользователя Excel’97.– К.:Диалектика, 1997.– 735 с. 
 Джонс Эдвард, Саттон Дерек. Библия пользователя Office’97.– К.: Диалектика, 1997.– 848 
с. 

 Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0.– СПб.: BHV–Санкт-
Петербург, 1997.– 384 с. 

 Муллен Р. Microsoft Office 97: Справочник.– СПб.: Питер, 1998.– 448

тка приложений.– М.,К

 
 

ТЕОРІЯ МІРИ ТА ІНТЕГРАЛА 

 
«РІВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ» 

189 год. (6 кредитів) 
 

Мета курсу полягає в тому, щоб студент оволодів необхідними математичними 
знаннями та методами, які використовуються у процесі навчання. Розкрити широке застосування 
диференціальних рівнянь з частинними похідними в прикладних задачах та дослідженнях. 

Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх 
доведення в межах програми, основні методи диференціальних рівнянь з частинними похідними.  

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і 
прикладів, які пропонуються як у даному курсі,  так і в процесі подальшого навчання. 

лями:Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними моду  
 

Змістовий модуль 1 
 

НЕ 1.1. Крайові задачі ДРЧП і задачі фізики, що приводять до них. 
Диференціальні     рівняння     з     частинними похідними і його розв'язки.  
Задачі фізики, що приводять до ДРЧП.  
 
НЕ 1.2. Класифікація ДРЧП. Зведення до канонічної форми. 
Класифікація ДРЧП 2-го порядку. Поняття характеристичної поверхні. Зведення до канонічної 
форми. Класи ДРЧП п - го порядку і систем ДРЧП.  
 
НЕ 1.3. Задача Коші. 
Теорема Ковалевської. Коректна постановка задачі Коші. Приклад Адамара.  
 
НЕ 1.4. Задача Коші для гіперболічних рівнянь другого порядку. 
Задача Коші для гіперболічних рівнянь 2-го порядку. Задача Коші для рівняння коливання 
струни. Аналіз. Задачі Коші для хвильового рівняння в просторі і площинні. Задача Гурса. 
Узагальнений розв'язок.  
Узагальнена задача Коші для гіперболічних рівнянь 2-го порядку.  
 

Змістовий модуль 2 
 
НЕ 2.1. Мішані задачі для гіперболічних рівнянь. 
Постановка задач. Інтеграл е ення і власні функції задачі нергії. Теорема єдиності. Власні знач
Штурма-Ліувіля. Повнота системи властивост функцій. Розв'язок мішаної крайової задачі і 
одновимірного хвильового рівняння. Узагальнений розв'язок мішаної задачі гіперболічних 
рівнянь. Загальна схема відокремлення змінних.  
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НЕ
 

 2.2. Параболічні рівняння. 
Принцип максимуму розв'язків параболічних рівнянь. Наслідки. Розв'язування мішаних 
кра задач одновимірного рівняння розповсюдження тепла. Задача Коші. Узагальнений йових 
розв'язок. Огляд досліджень рівнянь параболічного типу.  
 

 2.3. Рівняння еліптичного типу. НЕ  
Постановка крайових задач для еліптичних рівнянь і задачі фізики, що приводять до 
них  рівняння Лапласа в крузі. Розв'язування крайових задач рівняння .Розв'язування задач
Лапласа в прямокутнику. Теореми про основні властивості гармонічних функцій. Принцип 
максиму. Наслідки. Метод функції Гріна. Потенціал об'єму, подвійного і простого шару для 
рів ування крайових задач для еліптичних рівнянь методом теорії няння Лапласа. Розв'яз
потенціалу. Узагальнені розв'язки. Огляд деяких результатів для більш загальних еліптичних 
рівнянь. Резерв. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. А.К.Тихонов, А.А.Самарский. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 735 с. 
2. Н.С.Кошляков, Э.Б.Глинер, М.М.Смирнов. Уравнения в частных производных математической 

физики. – М.: Высшая школа, 1970. – 710 с. 
3. В.Я.Арсенин. Методы математической физики и специальные функции. – М.: Наука, 1974. – 

431 с. 
4. В.С.Владимиров. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1981. – 512 с. 
5. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. Курс лекцій: 

Навч.посібник. – К.: Либідь, 1993. – 248с. 
6. М.М.Смирнов. Дифференциальные уравнения в частных производных высшего порядка. – М.: 

Наука, 1964. – 208 с. 
7. М.М.Смирнов. Задачи по уравнениям математической физики. – М.: Наука, 1975. – 126 с. 
8. В.С.Владимиров, В.П.Михайлов и др. Сборник задач по уравнениям математической физики. – 

М.: Наука, 1982 – 256 с. 
9. А.В.Бицадзе, Д.Ф.Калиниченко. Сборник задач по уравнениям математической физики.. – М.: 

Наука, 1985. – 223 с. 
10. В.Н.Николенко. Уравнения математической физики, учебно-методическое пособие. – М.: Изд-

во Моск. ун.-та, 1981. – 392 с. 
11. В.М.Гончаренко. Основы теории уравнений с частными производными. – К.: Вища школа, 

1985. – 311 с. 
12. В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, Я.А.Совін, В.С.Дронь. Рівняння математичної фізики 

(методичний посібник). – Чернівці: Рута, 1998. – 187 с. 
13. М.О.Перестюк, В.В.Маринець. Теорія рівнянь математичної фізики: Навч.посібник. – К.: 

Либідь, 2001. – 336 с. 
14. В.П.Лавренчук, С.Д.Івасишен, В.С.Дронь, Т.І.Готинчан. Диференціальні рівняння 

математичної фізики: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 191 с. 

 
«ВАРІАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ» 

135 год. (4 кредити) 
 

Мета  курсу :  студенти  повинні  ознайомитись  з  і стор ією  виникнення  і  
опанувати методикою  дослідження  основних  задач  варіаційного числення, нелінійного 
і лінійного програмування та задач математичної теорії оптимального керування. 

Студент повинен знати постановку типових екстремальних задач: задачу про 
розчин і транспортну задачу, задачу про брахистохрону і оптимальну швидкодію, 
навігаційну задачу керування кораблем і задачу про м’яку посадку на Місяць. 
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Вони повинні володіти алгоритмами і знати результати розв'язання відповідних 
загальних гладких і лінійних задач математичного програмування, класичного варіаційного 
числення і теорії оптимальних процесів. 

Студент  повинен  вміти  застосовувати  метод  виключення  і  множників 
Лагренжа до гладких задач на екстремум, геометричний і аналітичний  підхід  до  
розв 'язання  задач  лінійного  програмування ,  метод варіацій використовувати до 
основних задач варіаційного числа та принцип максимуму Понтрягіна і метод 
динамічного програмування до задач оптимального керування. 

Для засвоєння програми курсу студенту необхідно володіти основними поняттями 
диференціального  і інтегрального числення, методами інтегрування простіших типів 
звичайних диференціальних рівнянь та типових задач для модельних рівнянь з частинними 
похідними. 

Отриманні знання і алгоритм послужать основною для розв'язання спеціальних 
екстремальних задач, сучасних варіаційних задач, задач теорії оптимальних процесів та їх 
застосувань. 

 
Змістовий модуль 1 

НЕ 1.1 Предмет курсу.  
Типові задачі оптимізаци: ізопериметричні задачі, задача про раціон, транспортна задача, про 
брахистохрону та оптимальну швидкодію. Структури курсу, його роль в застосування.  
 
НЕ 1.2. Мінімізація функцій однієї і багатьох змінних. Необхідні і достатні умови.  
Поняття про числові методи: градієнтний метод і метод Ньютона. 
  
НЕ 1.3. Гладкі задачі на умовний мінімум. Метод множників Лагранжа і виключення. Випадок 
обмежень з рівностями і нерівностями (без доведень).  
 
НЕ 1.4. Елементи опуклого аналізу. Опуклі множини і функції. Віддільність множин. 
Субдиференціал функції.  
 
НЕ 1.5. Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера. Лінійне програмування: 
теорема існування і теореми двоїстості. Симплекс-метод.  

 
Змістовий модуль 2 

 
НЕ 2.1. Функціонали на нормованому просторі. Поняття, умови мінімуму, варіації. Задача 
Лагранжа. Рівняння Ейлера.  
 
НЕ 2.2. Теореми про необхідні і достатні умови мінімуму. Формули Вейєштрасса. Теорема 
Нетера.  
 
НЕ 2.3. Ізопериметрична задача. Метод Лагранжа.  
 
НЕ 2.4. Задачі про дифракцію світла і профіль пружної балки. Задачі для функціоналів, що 
залежать від багатьох змінних, старших похідних і частинних похідних.  
 
НЕ 2.5. Задачі з рухомими кінцями. Ламані екстремалі.  
 
НЕ 2.6. Поняття про прямі методи варіаційного числення.  
 
НЕ 2.7. Постановка основних задач оптимального керування. Принцип максимуму Понтрягіна 
для задачі Майєра і Больца. Приклади: задача про м'яку посадку на Місяць, навігаційна задача 
керування кораблем, виведення супутника на кругову орбіту Землі.  
 
НЕ 2.8. Про лінійні задачі оптимального керування: Умова Ейлера, Лагранжа і Вейєрштрасса.  
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НЕ 2.9. Динамічне програмування. Задача про розподіл ресурсів. Рівняння Белмана для задачі 
Майєра Критерії оптимальності, розв’язку задач Лагранжа, Больца, Майера. 
Рекомендована література 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Моклярчук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі. – К.: Либідь, 1994. – 324 с. 
2. Р. Габасов, В.П. Кирилова. Методы оптимизации. – Минск, Белорус. Госуниверситет, 1981. – 350  с. 
3. Алексеев В.М. и др. Оптимальное уравнение. – М.: Наука, 1979. – 429 с. 
4. Карманов В.Т. Математическое программирование. – М.: Наука, 1975. – 272 с. 
5. Л.С. Понтрягин и др. Математическая теория оптимальных процессов. – М .: Наука , 1976. 

– 392 с . 
6. А. Коша. Варіаційне числення. – К.: Вища школа, 1983. – 275 с. 
7. В. Краснов и др. Вариационное исчисление. – М.: Наука, 1973. 
8. Матійчук М.І., Ленюк О.М., Перун Г.М. Варіаційне числення і методи 
оптимізації //Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. 
– Чернівці: Рута, 2004. – 80 с. 

 
 

«ОСНОВИ WEB-ДИЗАЙНУ» 
108 год. (3 кредити) 

 
Мета курсу: детальний розгляд принципів побудови та функціонування, послуг і ресурсів 

глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Internet; мови розмітки гіпертекстових документів 
HTML; шлюзового інтерфейсу CGI; скриптової мови JavaScript. 

Студент повинен знати: принципи побудови та функціонування мережі Internet; послуги та 
ресурси мережі Internet; засоби та технологію пошуку інформації в мережі Internet; базові засоби 
мови HTML – теги опису структури HTML-документа, форматування тексту, створення списків, 
вставки зображень, створення гіперпосилань; засоби мови HTML для створення таблиць та 
технологію табличного дизайну Web-сторінок, засоби мови HTML для створення фреймових 
структур та технологію фреймового дизайну Web-сторінок, засоби мови HTML для створення 
навігаційних зображень-карт та технологію їх ефективного використання на Web-сторінках, 
засоби мови HTML для створення форм та технологію їх ефективного використання на Web-
сторінках, шлюзовий інтерфейс CGI та технологію створення CGI-програм, клієнтську скриптову 
мову JavaScript та технологію її ефективного використання для створення динамічних, 
інтерактивних Web-сторінок. 

Студент повинен вміти: ефективно використовувати найпопулярніші послуги мережі 
Internet – World Wide Web, FTP, e-mail; здійснювати ефективний пошук потрібної інформації в 
мережі Internet; базовими засобами мови HTML створювати Web-сторінки потрібної структури; 
створювати HTML-таблиці та реалізовувати табличний дизайн Web-сторінок, створювати 
фреймові структури та реалізовувати фреймовий дизайн Web-сторінок, створювати навігаційні 
зображення-карти на Web-сторінках, створювати HTML-форми та CGI-програми для обробки 
форм, створювати динамічні, інтерактивні Web-сторінки за допомогою скриптових JavaScript-
програм.  

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом і виконати лабораторні роботи з 
практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовими модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Глобальна інформаційна комп’ютерна мережа Internet» 

 
НЕ 1.1. Засади функціонування мережі Internet 
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Феномен Internet. Історія розвитку, структура і основні принципи роботи мережі Internet. 
Адресація комп’ютерів і ресурсів мережі Internet. 
 

НЕ 1.2. Послуги мережі Internet 
Характеристика та використання послуг Telnet, e-mail, FTP, World Wide Web, IRC, ICQ. Web-

пошта. Web-хостинг. 
 

НЕ 1.3. Пошук інформації в мережі Internet 
Пошукові системи та принципи їх використання. Технологія формування пошукових запитів. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Мова розмітки HTML. Шлюзовий інтерфейс CGI» 

 
НЕ 2.1. Базові засоби HTML 
Поняття HTML. Теги та їх класифікація. Опис структури HTML-документа. Форматування 

тексту. Створення списків. Вставка зображень. Створення гіперпосилань. Використання кольорів. 
 
НЕ 2.2. HTML-таблиці 
Призначення, структура та опис HTML-таблиць. Табличний дизайн Web-сторінок. 
 
НЕ 2.3. Фрейми 
Поняття фреймів. Документ фреймової структури, опис фреймів. Плаваючі фрейми. 

Фреймовий дизайн Web-сторінок. 
 

НЕ 2.4. Зображення-карти 
Призначення, типи та принципи роботи зображень-карт. Створення зображень-карт, 

оброблюваних клієнтом. 
 
НЕ 2.5. Форми 
Призначення, структура та схема обробки форм. Опис форми та її елементів. 

 
НЕ 2.6. Шлюзовий інтерфейс CGI 

 Взаємодія форми та CGI-програми. URL-кодування. 
Стан  CGI-програмою даних із форми. Створення 
CGI-  засобами мови  Perl. 

 

 «Скриптова мова JavaScript» 

Н  конструкції мови Java-Script 
с скриптових програм, змінні 

та 
цик

Об’ L Link, Image, 
For
Об'єкт
 

Протокол HTTP та інтерфейс CGI.
дартні змінні оточення CGI. Алгоритм отримання
програм

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 
Е 3.1. Базові

Призначення та типові приклади застосування JavaScript. Опи
функції. Засоби вводу-виводу інформації. Операції, умовні вирази та оператори. Організація 
лів, оператори break та continue. Вбудовані функції. 

 
НЕ 3.2. Об'єктна модель мови JavaScript 
б’єкти мови таО  їх класифікація. Вбудовані об’єкти Number, Math, String, Array, Date. 

єкти браузера navigator, history, location, window, document. Об'єкти мови HTM
m, Hidden, Text, Password, TextArea, Checkbox, Radio, Select, Option, Button, Reset та Submit. 

и користувача. 

НЕ 3.3. Обробка подій у JavaScript 
Класифікація подій. Обробники подій. 
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Основна література до дисципліни: 

 
1. Бігун Я.Й., Бігун А.Я., Філіпчук М.П. Мережі ЕОМ: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 

2000. – 99 с. 
2. Пайк М.  Интернет в подлинни 40 c. 
3. Современный самоучитель рабо ет / Под. ред. Комягина В.Б. – М.: 

Триумф, 1999. – 366 с. 
4. Браун М., Хоникатт Д. Использование HTML 4, 4-е издание. – М.; СПб.; К.: "Вильямс", 

2000. – 784 с. 
5. Спейнаур С., Куэрсиа В. Справочник Web-мастера. – К.: BHV, 1997. – 368 c. 
6. Гулич С., Гундаварам Ш., Бирзнекс Г. CGI-программирование на Perl. – СПб: Символ-

Плюс, 2001. – 480 с. 
7. Пэтчетт К., Райт М. CGI/Perl: создание программ для Web. – К.: BHV, 1999. – 624 c. 
8. Федоров А.Г. JavaScript для всех. – М.: КомпьютерПресс, 1998. – 384 с. 
9. Дронов В.А. JavaScript в Web-дизайне. – СПб: БХВ-Петербург, 2001. – 880 с. 
10. Вайк А., Вагнер Р. JavaScript. Энциклопедия пользователя. – К.: ТИД "ДС", 2001. – 480 с. 
11. Гудман Д., Моррисон М. JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание. – М.: "Вильямс", 

2006. – 1184 с. 
12. Айзекс С. Dynamic HTML. – СПб: BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 496 с. 

 
 

ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ  
81год. (3 кредити) 

 Основна задача даної дисципліни полягає у встановленні тих посилань різного логічного 
змісту (аксіом, основних понять), з яких весь матеріал геометрії може бути одержано чисто 
логічним шляхом, а також з’ясування тих шляхів, методів, засобів, за допомогою яких виконується 
така побудова геометрії, яка називається основами геометрії. 
 Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні: 
 ґрунтовного засвоєння аксіоматики Гільберта, а саме – всіх п’яти груп аксіом; 
сприяння формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до доведень теорем та 
виконання аксіом евклідової геометрії у декартовій реалізації, крім того, глибокого 
розуміння понять несперечливості і повноти системи аксіом евклідової геометрії та 
незалежності аксіом неперервності та паралельності. 
 Крім того, студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження 
програмного матеріалу, але й уміло їх застосовувати та комбінувати при розв’язанні задач з 
курсу геометрії загальноосвітніх шкіл та факультативних занять в середніх навчальних 
закладах з поглибленим вивченням математики. Знання, які студент повинен одержати у 
результаті вивчення курсу „Основи геометрії”, відіграють важливу роль при вивченні 
спецкурсів з даної спеціалізації, а також при вивченні курсу „Елементарна математика та 
методика викладання математики”, крім того, сприяють кращій підготовці студентів до 
проходження педагогічної практики.  
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати фундаментальні істини – аксіоми та 
основні поняття. Володіти аксіомами та означеннями, яких досить для строгого логічного 
визначення всіх інших понять геометрії та доведення всіх інших тверджень про ці поняття.  
 Студенти повинні вміти:  

• встановлювати основні поняття; 
• виділяти систему аксіом, що визначає основні поняття; 
• визначати приналежність кожного твердження про поняття геометрії або до числа 

аксіом, або до числа теорем, що доводяться лише за допомогою аксіом (кожне 
поняття повинно бути або основним, або визначене через основні); 

ке. – СПб: BHV, 1996. – 6
ты  в сети Интерн
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• застосовувати вивчений теоретичний матеріал при доведенні теорем та розв’язуванні 
конкретних задач. 

Вивчення дисципліни здійснюється за 3 модулями 
 
Модуль 1. Аксіоматична побудова геометрії 
НЕ 1.1 Вступ – історичні відомості.  
Історія виникнення геометрії у країнах Стародавнього Сходу – Єгипті, Вавілоні. Основні етапи 
розвитку геометрії в античній Греції. „Начала” Евкліда. 
НЕ 1.2 Аксіоматика Гільберта  
1 група – аксіоми належності (8). 
2 група – аксіоми порядку (4). 
3 група – аксіоми конгруентності (5). 
4 група – аксіоми паралельності (1). 
5 група – аксіоми неперервності (2 – аксіома Архімеда про вимірювання; аксіома лінійної 
повноти). 
НЕ 1.3 Інші редакції аксіоматик Гільберта  
1 група – аксіоми належності (8). 
2 група – аксіоми порядку (5). 
3 група – аксіоми руху (7). 
4 група – аксіоми неперервності (1 – аксіома Дедекінда). 
5 група – аксіоми паралельності (1). 
Модуль 2. Дослідження аксіом евклідової геометрії 
НЕ 2.1 Декартова реалізація системи аксіом евклідової геометрії  
Побудова декартової реалізації на площині. Вводимо поняття точки, прямої та трьох відношень 
між ними: „належати”, „передувати”, „рух”. 
НЕ 2.2 Виконання аксіом евклідової геометрії у декартовій реалізації 
Перевірка виконання аксіом: 1.1 – 1.3; 2.1 – 2.5; 3.1 – 3.7; 4; 5 (з доведенням). 
НЕ 2.3 Несперечливість і повнота системи аксіом евклідової геометрії  
Теорема про несперечливість системи аксіом геометрії Евкліда. 
Ізоморфні реалізації. 
Теорема про повноту системи аксіом геометрії Евкліда. 
НЕ 2.4 Незалежність аксіоми неперервності та аксіоми паралельності у системі аксіом евклідової 
геометрії  
Поняття незалежності аксіоми у даній теорії з відповідною аксіоматичною побудовою. Теорема 
про незалежність аксіоми неперервності. Теорема про незалежність аксіоми паралельності. 
НЕ 2.5 Декартова реалізація евклідового простору  
Побудова декартової реалізації у просторі. Вводимо поняття точки, прямої, площини та трьох 
відношень між ними: „належати”, „передувати”, „рух”. Перевірка виконання аксіом: 1.4 – 1.8. (з 
доведенням). 
НЕ 2.6 Про четверту проблему Гільберта  
Проблема: описати з точністю до ізоморфізму всі реалізації аксіоматики, яка одержується з 
аксіоматики Гілберта евклідової геометрії вилученням аксіом конгруентності, що містять 
згадування про кут, і доповненням аксіомою про „нерівність трикутника”. 
Модуль 3. Адаптація аксіоматики до шкільного курсу геометрії 
НЕ 3.1 Аксіоматика А.М.Колмогорова  
Аксіоми планіметрії:  
1 група – аксіоми належності (3). 
2 група – аксіоми відстані (3). 
3 група – аксіоми порядку (4). 
4 група – аксіома рухомості (1). 
5 група – аксіома паралельності (1). 
Аксіоми стереометрії (3 аксіоми належності) 
НЕ 3.2 Аксіоматика О.В.Погорєлова  
Аксіоми планіметрії:  
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1 група – аксіоми належності (2). 
2 група – аксіоми розміщення (2). 
3 група – аксіоми вимірювання відрізкув і кутів (2). 
4 група – аксіоми відкладання відрізків і кутів (3). 
5 група – аксіома паралельності (1). 
Аксіоми стереометрії (3 аксіоми належності) 
НЕ 3.3 Аксіоматика О.Д.Александрова  
Аксіоми планіметрії:  
1 група – аксіоми зв’язку (4). 
2 група – аксіоми рівності (4). 
3 група – аксіома неперервності (1). 
4 група – аксіоми на площині (3). 
Аксіоми стереометрії (5). 

 
Для засвоєння курсу пропонується така література: 

1. Гильберт Д. Основания геометрии. – М. – Л.: ОГИЗ, 1948. – 492с. 
2. Погорелов А.В. Основания геометрии. – М.: Наука, 1968. – 152с. 
3. Трайнин Я.Л. Основания геометрии. – М.: Учпедгиз, 1961. – 326с. 
4. Александров А.Д. Основания геометрии. – М.: Наука, 1987. – 288с. 
5. Бахвалов С.В., Иваницкая В.П. Основания геометрии. – М.: Высшая школа, 1972. – 280с. 

 
 

«УЗАГАЛЬНЕНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ» 
216 год. (6,5 кредитів) 

 
Мета курсу: викласти основи сучасного диференціального числення, яке, на відміну від 

класичного, будується в множині узагальнених функцій, навести деякі важливі застосування 
диференціального числення до теорії рівнянь з частинними похідними. 
Даним курсом здійснюється перший крок в підготовці спеціаліста, здатного користуватися 
методами теорії узагальнених функцій в спецкурсах, курсових, кваліфікаційних та дипломних 
роботах, в наукових дослідженнях. 

Студент повинен знати основні поняття, формулювати означення, доводити теореми, які 
пропонуються даною програмою. Студент повинен вміти виконувати основні дії над 
узагальненими функціями, використовувати перетворення Фур'є, знаходити і використовувати 
фундаментальні функції основних операторів математичної фізики.  

Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, підготувати доповідь по темі, 
виконати контрольні роботи по практичній частині курсу. 
 

Змістовий модуль 1 
«Узагальнені функції та дії над ними» 

НЕ 1.1. Вступ. 
З історії створення теорії узагальнених функцій. Огляд рекомендованої літератури. 
 
НЕ 1.2. Основні та узагальнені функції. 
Класи диференційованих функцій. Розклад одиниці. Простір основних функцій, збіжність 
основних функцій.  Лінійні функціонали на просторі основних функцій, умова неперервності. 
Узагальнені функції. Збіжність узагальнених функцій. Регулярні та сингулярні узагальнені 
функції. Приклади. 
 
НЕ. 1.3. Дії над узагальненими функціями, диференціальні рівняння. 
Лінійна комбінація узагальнених функцій. Множення узагальненої функції на функцію. 
Диференціювання узагальнених функцій. Неперервність диференціювання. Приклади. Узагальнені 
розв'язки диференціальних рівнянь. Диференціальні оператори, неперервність. Поняття 
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фундаментальної функції. Фундаментальні функції операторів Лапласа, теплопровідності,  
Гельмгольца, переносу, інтегрованого оператора Лапласа, хвильового оператора. 
 
НЕ 1.4. Структура узагальнених функцій. 
Носій узагальненої функції. Узагальнені функції з компактним носієм, з точковим носієм. Порядок 
сингулярності узагальненої функції. 
 

Змістовий модуль 2 
«Згортка та перетворення Фур'є узагальнених функцій» 

 
НЕ 2.1. Прямий добуток узагальнених функцій. 
Дія узагальненої функції по частині змінних. Означення прямого добутку узагальнених функцій, 
його існування та властивості. Носій прямого добутку. 
 
НЕ 2.2. Згортка узагальнених функцій. 
Згортка звичайних функцій. Згортка узагальненої функції з основною функцією. Згортка 
узагальнених функцій, достатні умови існування згортки. Носій згортки. Диференціювання і зсув 
згортки. Апроксимація згортками. Регуляризація узагальненої функції. Представлення розв'язків 
хвильового рівняння та рівняння теплопровідності з допомогою фундаментальної функції. 
Контрольна робота №2. 
 
НЕ 2.3. Простори повільно зростаючих узагальнених функцій. 
Простір швидко спадних основних функцій, умова неперервності лінійного функціоналу на цьому 
просторі. Простір повільно зростаючих узагальнених функцій. 
 
НЕ 2.4. Перетворення Фур’є узагальнених функцій. 
Класичне перетворення Фур'є швидко спадаючих функцій, його неперервність. Перетворення 
Фур'є повільно зростаючих узагальнених функцій, його властивості. Обернене перетворення 
Фур'є. Знаходження фундаментальної функції з допомогою перетворення Фур'є. 

Змістовий модуль 3 
«Простори С.Л.Соболева» 

НЕ 3.1. Вступ. 
Метричні та нормовані простори.  Передгільбертові та гільбертові простори.  Простори 
інтегровних із заданим степенем функцій. Неперервність в середньому.  Наближення згортками. 
 
НЕ 3.2. Простори Соболева. 
Узагальнені (слабкі) за Соболєвим похідні та їх властивості. Простори Соболєва, повнота цих 
просторів, еквівалентні норми на цих просторах, перенормування з допомогою нерівностей 
Фрідріхса та Пуанкаре. Наближення гладкими функціями в просторах Соболєва. 
 
НЕ 3.3. Теореми про сліди та вкладення. 
Оператор сліду та його властивості. Формули Гаусса-Остроградського та інтегрування частинами  
для функцій з простору Соболєва. Теореми вкладення.  Контрольна робота N3. 
 

Змістовий модуль 4 
«Узагальнені розв'язки крайових задач» 

 
НЕ 4.1. Квадратичні функціонали. 
Задача про мінімум квадратичного функціоналу, існування та єдиність розв'язку, необхідна і 
достатня умова екстремуму. Схема методу Рітца. 
 
НЕ 4.2. Крайові задачі.  
Постановка крайових задач (Діріхле, Неймана та мішаної) для еліптичних рівнянь другого 
порядку, існування та єдиність розв'язку. Гладкість узагальненого розв'язку. 
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 Контрольна робота N4. 
 
НЕ 4.3. Фредгольмова розв’язність. 
Узагальнені власні значення та власні функції. Повнота системи власних функцій та 
обґрунтування методу Ейлера-Фур'є. Фредгольмова розв'язність еліптичної крайової задачі. 
Варіаційні принципи для власних значень. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. - М.: Наука, 1971. - 436 с. 
2. Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. - М.: Наука, 1965. - 327 с. 
3. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. - М.: Наука, 1976. - 391с. 
4. Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. - 
Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1950. - 236 с. 
5. Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. - Київ: Ін-т математики 
НАН України. - 1996. - 206 с. 
6. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. - М.: Наука, 1973. - 407 с. 
7. Рудин У. Функциональный анализ.- М.: Мир, 1973.  
8. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. - М.: Высшая школа, 1977. - 431 с. 
9. Мазья В.Г. Пространства С.Л.Соболева. - Л.: ЛГУ, 1985. - 415 с. 

 
ЕЛЕМЕНТИ ЯКІСНОЇ ТЕОРІЇ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

108 год. (3 кредити) 
 

Двоточкові крайові задачі зустрічаються в багатьох галузях науки і техніки. Для таких 
задач крайові умови задаються у двох точках, а диференціальні рівняння дуже часто нелінійні, так 
що їх аналітичного розв’язку не існує. Тому для числового розв’язання таких задач 
використовуються числові методи ітераційні і не ітераційні. У даному курсі вивчаються як 
теоретичні так і обчислювальні аспекти даних методів. Зокрема, методу інтегральних рівнянь, 
скінченно-різницевого методу, методу стрільби, методу суперпозиції, спряженого оператора, 
перетворення, диференціювання по параметру та інших.  

Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з асимптотичним інтегруванням 
диференціальних рівнянь, та деякими методами розв'язання поточкових крайових задач. 

Для засвоєння курсу студенту необхідно володіти університетським курсом  диференціальних рівнянь 
(6.080101/02/2.2.7), розділами лінійної алгебри (6.08.0101/01/2.2.3) та математичним аналізом 
(6.080101/03/2.2.2). 

Студент повинен знати формулювання основних теорем асимптотичного інтегрування 
диференціальних рівнянь, як перетворювати крайову задачу для лінійних звичайних диференціальних 
рівнянь в задачу Коші. 

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал для розв'язання як теоретичних, так і 
практичних задач в інженерно-технічних дослідженнях. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
Змістовий модуль 1 

«Диференціальні оператори. Системи диференціальних рівнянь» 
  

НЕ 1.1. Елементарна теорія лінійних диференціальних операторів. 
 Рух газу в пористому шарі. 
 
НЕ 1.2. Лінійні однорідні та неоднорідні системи з періодичними коефіцієнтами. 

Дифузія в хімічному канонічному конвекторі. 
 

НЕ 1.3. Власні значення і власні функції лінійного диференціального оператора. 
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Тепловипромінювання кільцевих пластин радіаторів трапецеїдального перерізу. 
 
НЕ 1.4. Лінійні та неоднорідні системи. Крайові задачі.  
 Поширення тепла по нескінченній пластинці.  
 

Змістовий модуль 2 
«Числові методи розв’язання крайових задач» 

 
НЕ 2.1. Асимптотичне інтегрування диференціальних рівнянь. Теореми   Красносельського, 

Крейна, Н.Н. Боголюбова.  
Поширення тепла  у пластинці радіатора. 

 
НЕ 2.2. Сингулярні інтегральні рівняння типу Вольтера. Приведення лінійних систем до L-

діагонального виду. 
Згин балки. Розрахунок трьохшарової балки. 
 

НЕ 2.3. Приведення лінійної крайової задачі до задачі Коші.  
Задача Гамеля. Рух в клиновидній області. 

 
НЕ 2.4. Ітераційні методи: метод пристрілки. 

Повздовжній удар по нелінійному в’язкопластичному стержні. 
  
НЕ 2.5. Метод скінченних різниць і метод Ньютона.  

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Неймарк М.А. Линеиные дифференциальные операторы. – М.: Наука, 1969. – 528 с. 
2. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: Высшая шк., 1991. – 303с. 
3. Ц.На Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. – М.: Мир, 1992. – 296 с. 
4. Б.П. Демидович. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: Наука, 1967. – 472 с. 

 
 «КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ» 

162 год. (5,5 кредитів) 
 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними поняттями сучасної теорії крайових 
задач для рівнянь параболічного типу, які описують різні фізичні процеси і явища. 

Студент повинен знати постановку крайових задач, методи їх дослідження та результати 
про коректність задач. 

Студент повинен вміти використовувати оволодіти методико моделювання фізичних 
задач. На базі набутих знань з математичного аналізу, диференціальних рівнянь і рівнянь з 
частинними похідними, розв'язувати конкретні задачі дифузії та теплопровідності. 

Студент повинен виконати завдання для самостійної роботи та успішно виступити з 
доповіддю на семінарі. 

Курс базується на основних поняттях про математичні моделі, які описують класичні 
задачі математичної фізики і ставляться задачі від загального вигляду до рівнянь параболічного 
типу та ілюструються методи їх розв'язання - перетворення Фур'є, редукція задач до інтегральних 
рівнянь, установлення теорем коректності задач. 

Програма курсу націлена на підготовку студента до розуміння і активного сприйняття 
сучасних досліджень математики. 

 
Змістовий модуль 1 

 
НЕ 1.1. Класифікація рівнянь другого порядку з частинними похідними та постановка 
крайових задач.  
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НЕ 1.2. Задача Коші для рівнянь зі сталими та залежними від часу коефіцієнтами.  
НЕ 1.3. Функція Гріна задача Коші та її властивості. Диференціювання об'ємних потенціалів.  
НЕ 1.4. Задача Коші для рівнянь зі змінними коефіцієнтами: редукція задачі до інтегрального 
рівняння та дослідження інтегрального рівняння.  
НЕ 1.5. Теорема про коректність задачі Коші (різні випадки гладкості початкових функцій).  

Змістовий модуль 2 
 
НЕ 2.1. Поняття про фундаментальний розв'язок задачі Коші.  
НЕ 2.2. Потенціали простого шару, подвійного шару і об'ємний потенціал модельних рівнянь.  
НЕ 2.3. Потенціали простого шару загального рівняння 2-го   порядку.   Рівняння   стрибка   
конормальної похідної.  
НЕ 2.4. Потенціал подвійного шару та його властивості.  
НЕ 2.5. Задача Неймана. Теорема про коректність. Функція Гріна  
НЕ 2.6. Задача Діріхле. Різні теореми про коректність. Функція Гріна  
НЕ 2.7. Поняття про четверту і п’яту крайові задачі.  
НЕ 2.8. Поняття про задачі керування дифузійними процесами, які описуються крайовими 
задачами. Критерії оптимальности.  
НЕ 2.9. Крайові задачі з умовами спряження.  
НЕ 2.10. Огляд нових результатів, висвітлених у періодичних виданнях. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. О.А. Ладыженская и др. Линейные й квазилинейные уравнения параболического типа. – М.: 

«Наука», 1967. – 736 с. 
2. А. Фридман Уравнения с частными производными параболического типа. – М . :«Мир», 

1958.- 437 с .  
3. Эйдельман С.Д. Параболические системы. – М.: «Наука», 1964. – 444 с. 
4. Матійчук М.І. Параболічні сингулярні крайові задачі. Ін-т матем. НАН України . – К.:  

1999. – 1 7 6  с .  
5. Л.И.   Камынин   Применения  параболических  потенциалов. Паньи к краевым 

задачам матем. физики и дифференциальные уравнения. – 1990, Т.26. №5, С. 829-841 і 
1991, Т.27, №2. С 25О-263. 

6. А.Н. Тихонов. А.А. Самарский Уравнение математической физики. Издательство технико-
теоретической литературы. – М.: 1953. – 673 с. 

7. Зельдович Я.Б., Мишкыс А.Д. Элементе математической физики. – М.: „Наука", - 1973. 
 
 

«ЗАДАЧІ ДИФУЗІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ» 
108 год. (3 кредити) 

 
Мета курсу ознайомлення студентів з фізичними задачами про поширення тепла у 

різних тілах, задачами дифузії, радіоактивного розпаду та іншими фізичними процесами. 
Пропонуються різні підходи для виводу математичних моделей, які описують ці процеси. 
Студент повинен знати математичні методи дослідження та вміти застосовувати їх для 

розв'язання конкретних задач. 
Заняття проводяться у вигляді семінарів, на яких студенти доповідають програмовий 

матеріал і дають відповіді на контрольні питання. Впродовж семестру студенти виконують дві 
контрольні роботи з індивідуальним завданням кожному та залікову роботу в кінці семестру.  

 
Теми наукового семінару 

Лінійна задача про поширення тепла.  
Рівняння дифузії. Поширення тепла в просторі.   
Постановка крайових задач.   
Принцип максимального значення.  
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Теорема єдиності. Теорема єдиності для нескінченної прямої.  
Однорідна крайова задача. Функція джерела.  
Неоднорідні рівняння теплопровідності. Загальна перша крайова задача.  
Розповсюдження тепла на нескінченній прямі. Функція джерела для необмеженої 
області.  
Крайові задачі для напівобмеженої прямої.  
Задачі без поточкових даних.  
Температурні хвилі. Вплив радіоактивного розпаду на температуру земної кори.   
Визначення S - функції, її зображення та використання.  
Функція температурного впливу.   
Дифузія хмари. 
Задача про примерзання грунту.   

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнение математической физики. Издательство 

технико-теоретической литературы – М.: 1953. – 673 с. 
2. Зельдович Я.Б., Мишкис А.Д. Элементы математической физики. – М.: „Наука", - 1973. 

 
 

«ЕЛІПТИЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ 2-ГО ПОРЯДКУ» 
81 год. (2 кредити) 

 
Вибірковий курс присвячений одному з розділів рівнянь з частинними похідними – 

еліптичному. Вони мають важливе значення як у різних питаннях матфізики, так і за повнотою 
отриманих результатів у цій галузі.    

Мета курсу: ознайомити студентів з крайовими задачами для рівнянь ІІ-го порядку 
еліптичного типу та методами їх розв’язування. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: як ставляться крайові задачі для 
еліптичних рівнянь ІІ-го порядку, алгоритми побудови їх розв’язку за допомогою редукції до 
інтегральних рівнянь, використовуючи відповідні потенціали простого та подвійного шарів. 

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: застосовувати алгоритми до 
розв’язання конкретних задач. 
 

Змістовий модуль 1 
«Крайові задачі для рівнянь еліптичного типу  

 
НЕ 1.1. Постановка крайових задач для еліптичного оператора 2-го порядку.  
Принцип максимуму. Постановка крайових задач та теореми єдності їх розв’язків в термінах 
коефіцієнтів рівнянь і крайових умов. 
НЕ 1.2. Формули Гріна, які враховують похідні по конормалі та по довільному напрямку. 
НЕ 1.3. Умови розв’язності крайових задач через коефіцієнти спряжених задач. Нові теореми 
єдиності розв’язків задач. 
НЕ 1.4. Функція Леві. 
НЕ 1.5. Формула Стокса. 
НЕ 1.6. Фундаментальні розв’язки еліптичного рівняння. Функція Гріна. 
НЕ 1.7. Узагальнені потенціали (об’ємний, простого шару, подвійного шару). 
 

Змістовий модуль 2 
«Крайові задачі для рівняння Лапласа 

 
НЕ 2.1. Задачі, які приводять до рівнянь Лапласа і Пуассона. Задача про стаціонарне теплове поле, 
потенціальний рух рідини,  електростатичне поле. Постановка крайових задач.  
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НЕ 2.2. Рівняння Лапласа у криволінійних, полярних, циліндричних, сферичних координатах. 
Фундаментальний розв’язок. 
НЕ 2.3. Гармонічні та аналітичні функції комплексного аргументу. 
НЕ 2.4. Формули Гріна. Інтегральні зображення гармонічних функцій з допомогою потенціалів 
(простого, подвійного, об’ємного). 
НЕ 2.5. Основні властивості гармонічних функцій (теорема про середнє, принцип максимального 
значення. 
НЕ 2.6. Єдиність розв’язку задачі Діріхле та неперервна залежність від крайової функції. 
НЕ 2.7. Розв’язування крайових задач для простіших областей методом відокремлення змінних. 
Інтеграл Пуассона. 
НЕ 2.8. Функція джерела для рівняння Лапласа та її основні властивості. 
НЕ 2.9. Об’ємний та логарифмічний потенціали. 
НЕ 2.10. Бігармонічне рівняння. Зображення бігармонічних функцій через гармонічні. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. 
2. Миранда К. Уравнения с частными производными эллиптического типа. – М.: Иностранная 
литература, 1957. – 251с. 
 

«ГІБРИДНІ ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» 
81 год. (1,5 кредитів) 

 
Мета курсу: Навчити студентів будувати гібридні інтегральні перетворення, 

породжені диференціальними операторами 2-го порядку як з неперервним спектром, так і з 
дискретним спектром. Оволодіти теорією гібридного інтегрального перетворення. 

Студент повинен знати: класифікацію типів гібридних інтегральних перетворень в 
залежності від структури диференціальних операторів, теореми про спектр, спектральну 
функцію, теореми про гібридне інтегральне зображення  функції  (вектор  функції) за 
власними елементами  диференціального оператора, теорема про основну тотожність 
інтегрального перетворення. 

Студент повинен вміти: розв'язувати задачу на власні елементи диференціального 
оператора 2-го порядку (простого і гібридного), будувати вагову функцію, формулювати і 
доводити теореми про спектр, спектральну функцію, інтегральне зображення, основну 
тотожність, застосовувати побудовані гібридні інтегральні перетворення до розв'язання 
відповідних задач математичної фізики. 

Читається на базі математичного аналізу, диференціальних рівнянь, рівнянь 
математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, теорії узагальнених функцій. 

Використовується як ефективний математичний апарат для побудови точного 
аналітичного розв'язку алгоритмічного характеру відповідних задач математичної фізики. 

 
Змістовий модуль 1 

 
НЕ 1.1. Спектральна теорія гібридних диференціальних операторів (ГДО). 
Побудова ГДО. Спектр ГДО Фур’є-Бесселя. Спектр ГДО Фур’є-Лежандра. Спектр ГДО Бесселя-
Лежандра. 
НЕ 1.2. ГДО із неперервним спектром. 
Побудова гібридного інтегрального перетворення на декартовій осі. Побудова гібридного 
інтегрального перетворення на Декартові піввісі. Побудова гібридного інтегрального 
перетворення на полярній осі. 
 

Змістовий модуль 2 
 

НЕ 2.1. ГДО із дискретним спектром.  
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Побудова скінченого гібридного інтегрального перетворення на декартові осі. Побудова 
скінченого гібридного інтегрального перетворення на полярній осі. 
НЕ 2.2. Обчислення невласних інтегралів. 
НЕ 2.3. Підсумовування функціональних рядів.  
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. – М.: Наука, 1965. – 
328 с. 

2. Березанский Ю.М. Разложение по собственным функциям самоспряженных операторов. – 
К.: Наук, думка, 1965. – 798 с. 

3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 
735 с. 

4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного  
переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с. 

5. Ленюк М.П., Міхалевська Г.Л. Інтегральні перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва. 
– Чернівці: Прут, 2002. – 280 с. 

6. Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока. – Чернівці: Прут, 
2002. – 248 с. 

 
 

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРУП» 
135 год. (3,5 кредитів) 

 
Методи теорії груп широко застосовуються у різних розділах алгебри ––у 

комбінаторному аналізі, теорії графів, символьній динаміці, теорії автоматів, теорії кодування 
тощо. Перші дослідження з теорії груп з’явилися на межі XVIII-го та XIX-го століть у працях 
Лагранжа і Коші. Леонард Ейлер у 1761 році вивчаючи лишки, які отримувалися при діленні 
степенів, користувався розбиттям на класи, групи, суміжні класи по підгрупі. На даний час 
теорія груп є однією з найбільш розвинутих областей алгебри, яка має численні застосування 
як в самій математиці, так і за її межами –– в топології, теорії функцій, кристалографії, 
квантовій механіці, теорії графів, теорії автоматів, теорії кодування тощо. 

 
Мета курсу: опанування студентом принципів сучасної алгебри, ознайомлення із теорією 

груп як науковою дисципліною, її основними поняттями, методологією, методами практичного 
застосування її місця в загальній системі математичних знань 

Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних тем: 
Групи та їх підгрупи. Відображення. Підстановки. Регулярні зображення. Орбіти. Групи 

підстановок. Знакозмінна група. Примітивні та імпримітивні групи. Прямий, вінцевий та інші 
добутки груп. Лінійні групи. 

Студент повинен знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного 
курсу. 

Студент повинен вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні 
конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
короткою доповіддю на семінарі, виконати заплановану контрольну роботу по практичній частині  
курсу та пройти теоретичне опитування (колоквіум).  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
«Основні означення та твердження теорії груп» 
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НЕ 1.1. Вступ. Основні означення та теореми 
 Предмет теорії груп та її положення в загальній системі математичних наук. Короткі 
історичні відомості. Огляд змісту курсу і рекомендованої літератури. Проблеми україномовної 
термінології в теорії груп (розглядаються також під час вивчення окремих питань). Означення: 
бінарної операції, асоціативної операції; нейтрального, оберненого та оборотного елементів; гру-
поїд, півгрупа, моноїд, група; абелева група; підгрупа; власна і максимальна підгрупи; лівий та 
правий суміжний класи групи по підгрупі, індeкс підгрупи в групі; нормальна підгрупа; фактор-
група; порядок елемента в групі, потужність групи; циклічні підгрупи й групи. Твердження про 
групи та їх підгрупи, циклічні групи, теорема Лагранжа. 
НЕ 1.2. Відображення  

Означення: відображення множин; рівність відображень; образ; ін'єктивне, сюр'єктивне, бі-
єктивне відображення. Властивості відображень. Перетворення множини та його властивості.  
НЕ 1.3. Підстановки  

Означення: підстановки; симетричної групи, групи підстановок деякої множини; носій під-
становки; незалежні підстановки; скінченні та нескінченні цикли, транспозиції; цикловий тип. g-
інваріантні множини та їх властивості.  Спряжені підстановки та їх властивості. Деякі властивості 
підстановок. Лема про стандартні транспозиції. 
НЕ 1.4. Регулярні зображення. Орбіти  

Означення: зображення множини підстановками; еквівалентні зображення; ліве та праве 
регулярні зображення півгрупи. Властивості регулярних зображень. Поняття про орбіти групи 
підстановок, їх властивості. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

«Симетрична та знакозмінна групи, їх добутки. 
 Лінійні групи» 

 
НЕ 2.1. Знакозмінна група  

Означення та деякі властивості знакозмінної групи. Системи твірних знакозмінної групи. 
Простота знакозмінної групи. 
НЕ 2.2. Нормальні дільники нескінченної симетричної групи. Автоморфізми симетричної 
групи 

Окремі класичні властивості нормальних підгруп нескінченної симетричної групи 
Означення автоморфізму групи. Приклади. Деякі властивості автоморфізмів симетричної групи. 
НЕ 2.3. Імпримітивність  

Означення та властивості стабілізатора, піврегулярної групи. Лема Бернсайда про кількість 
орбіт групи підстановок. Примітивні та імпримітивні групи підстановок та їх властивості. 
Критерій імпримітивності та його наслідки. 
НЕ 2.4. Вінцевий добуток груп підстановок. Лінійні групи та їх властивості 

Означення та властивості вінцевого добутку. Повна лінійна група, її властивості. Поняття 
незвідності. Імпримітивні лінійні групи, їх властивості. 
 

Основна література до дисципліни: 

1. Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру.–– М.: Мир, 1972. 
2. Дрозд Ю.А., Кириченко В.В. Конечномерные алгебры.–– К.: Вища школа, 1980. 
3. Джеймс Г. Теория представлений симметрических групп.–– М.: Мир, 1982. 
4. Ван дер Варден Б.Л. Алгебра.–– М.: Наука, 1979. 
5. Каргаполов М.И., Мерзляков Ю.И. Основы теории групп.–– М.: Наука, 1972. 
6. Кострикин А.И. Введение в алгебру. –– М.: Наука, 1977. 
7. Курош А.Г. Теория групп.–– М.: Наука, 1967. 
8. Ленг С. Алгебра. –– М.: Мир, 1965. 
9. Понтрягин Л.С. Непрерывные группы.–– М.: ГИТТЛ, 1954. 
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10. Сборник задач по алгебре: Учеб. пособие / Под ред. А.И.Кострикина.–– М.: Факториал, 
1995. 

11. Супруненко Д.А. Группы матриц.–– М.: Наука, 1972. 
12. Супруненко Д.А. Группы подстановок.––Мн.: Навука і тэхніка, 1996. 
13. Сущанський В.І., Сікора В.С. Операції на групах підстановок. Теорія та застосування.–– 

Чернівці: Рута, 2003. 
14. Холл М. Теория групп.–– М.: Из–во иностр. лит–ры, 1962. 

 

АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ АФІННИХ ТА ЕВКЛІДОВИХ ПРОСТОРІВ 
216 годин (7 кредитів) 

 Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями та теоремами 
аналітичної геометрії п-вимірних афінних, евклідових та псевдоевклідових просторах.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: основні поняття та твердження, що стосуються афінних точкових просторів, 

взаємного розміщення площин у афінному просторі, властивості білінійних та квадратичних форм 
у лінійному просторі, властивості перетворень ортонормованих базисів у п-вимірних евклідових 
просторах;  

вміти застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач. 
  
Для засвоєння курсу пропонується література: 

1. Ефимов Н.В., Розендорн Э.Р. Линейная алгебра и многомерная геометрия.– М.: Наука, 
1970.– 528 с. 

2. Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства.– М.: Наука, 1969.– 548 с. 
3. Розенфельд Б.А. Многомерные пространства.– М.: Наука,1966.– 647 с. 
4. Городецький В.В., Похила М.М. Аналітична геометрія многовимірних афінних та 

евклідових просторів.– Чернівці: Рута, 1999.– 219 с. 
 

«ПРОСТОРИ З КВАДРОВНОЮ МЕТРИКОЮ» 
108 годин (3 кредити) 

При дослідженні задачі Коші та крайових задач для рівнянь з частинними похідними широко 
використовуються різні класи нескінченно диференційованих функцій, які відносяться до 
зліченно-нормованих досконалих просторів. Такі простори володіють певними властивостями, що 
не мають місця в нескінченновимірних нормованих просторах. Вказана дисципліна є базовою для 
інших курсів, що читаються для студентів, які спеціалізуються на кафедрі алгебри та інформатики 
(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»). 

Мета курсу: студенти повинні засвоїти основні положення та методи теорії зліченно- 
нормованих досконалих просторів. 

Студент повинен знати основні класи просторів типу , операції в таких просторах, умови 
не тривіальності просторів

 S
 , ,S S Sβ β

α α . 
Студент повинен вміти застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних 

задач. 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
Змістовний модуль 1 «Зліченно-нормовані досконалі простори» 

НЕ 1.1. Зліченно-нормовані простори 
Означення зліченно-нормованого простору. Умова повноти. Зліченно-нормований простір як 

лінійний метричний простір. Умова нормованості зліченно-нормованих просторів. Еквівалентні 
системи норм. Обмежені множини в зліченно-нормованих просторах. 
НЕ 1.2. Досконалі простори 

Основне означення. Умова досконалості зліченно-нормованого простору. Сильна та слабка 
збіжності в досконалому просторі. Сильна та слабка збіжності в просторі, спряженому до 
досконалого простору. Обмежені множини в спряженому прсторі. Абстрактні функції. 
Диференційовані абстрактні функції. 
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Змістовний модуль 2 «Простори типу » 
НЕ 2.1. Топологічна структура та основні операції у просторах типу

Простір

 S
 S  

 Sα . Простір S β . Простір S β
α . Простори типу як об’єднання досконалих зліченно-

нормованих просторів. Операція множення на 
 S  

x . Множення на нескінченно диференційовану 
функцію. Операція зсуву аргументу. Операція диференціювання. Диференціальні оператори 
нескінченного порядку. 
НЕ 2.2. Перетворення Фур’є. Нетривіальність просторів типу

Загальна теорема про перетворення Фур’є просторів типу . Цілі та аналітичні функції як 
елементи або мультиплікатори в просторах типу Не тривіальність просторів

 S  
 S

 S .  , ,S S Sβ β
α α .  

Основна література до дисципліни 
 

1. Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Пространства основных и обобщенных функций. – М.: 
Физматгиз, 1958. – 307 с. 

2. Горбачук В. И., Горбачук М. Л. Граничные задачи для дифференциально-операторных 
уравнений. – Киев: Наукова думка, 1984. – 283 с. 

3. Городецький В. В. Еволюційні рівняння в зліченно нормованих просторах нескінченно 
диференційованих функцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 400 с. 
 

ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
108 годин (3 кредити) 

Вивчення основ класичної теорії геометричних перетворень, зокрема, ортогональних та 
перетворень подібності, крім того, вивчення інверсії та основних її властивостей з методикою 
вивчення їх в курсі шкільної геометрії, з застосуванням їх до доведень теорем та розв’язування 
задач шкільної геометрії.  

Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні: 
ґрунтовного засвоєння теорії геометричних перетворень, зокрема, ортогональних 
перетворень та перетворень подібності (з методикою вивчення їх в курсі шкільної геометрії), 
інверсії;  
сприяння формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до доведень теорем, 
правильного використання основних методів геометричних перетворень до розв’язування 
задач як на доведення, так і на дослідження, чи побудову.  

Крім того, студенти повинні не 
яття та твердження програмного матеріалу, але й уміти їх 

застосовувати та комбінувати при розв’язанні задач з курсу геометрії загальноосвітніх шкіл 
та факультативних занять в середніх навчальних закладах з поглибленим вивченням 
математики. Програма курсу передбачає виконання ряду контрольних робіт. Знання, які 
студент повинен одержати у результаті вивчення курсу „Геометричні перетворення”, 
відіграють важливу роль при вивченні спецкурсів з даної спеціалізації, а також при вивченні 
курсу „Елементарна математика та методика викладання математики”, крім того, сприяють 
кращій підготовці студентів до проходження педагогічної практики.  
Вивчення дисципліни здійснюється за 3 модулями 
Змістовий модуль 1. Ортогональні перетворення 
НЕ 1.1 Зміст поняття функції (відображення). Перетворення та група перетвореньВідображення 
фігур. 
Взаємно однозначні відображення.  
Композиція відображень. 
Поняття перетворення площини. Група перетворень. 
НЕ 1.2 Ортогональні відображення  
Ортогональне перетворення площини.  
Група ортогональних перетворень. 
Властивості ортогональних перетворень. 
НЕ 1.3 Орієнтація  

 
тільки знати основні пон
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Орієнтація трикутників. 
Ортогональні перетворення першого і другого родів. 
НЕ 1.4 Основні види ортогональних перетворень  
Паралельне перенесення (перенос). Симетрія відносно прямої. Симетрія відносно точки. Поворот. 
НЕ 1.5 Композиція ортогональних перетворень  
Представлення ортогональних перетворень у виді композиції основних ортогональних 
перетворень: паралельного перенесення, симетрії, повороту 
НЕ 1.6 Ортогональні перетворення площини в координатах  
Паралельне перенесення (перенос). Симетрія відносно прямої. Симетрія відносно точки. Поворот. 
Загальний випадок 
Змістовий модуль 2. Подібні перетворення 
НЕ 2.1 Подібні перетворення  
Відображення подібності. Властивості подібних перетворень. Гомотетія. 
НЕ 2.2 Композиції гомотетії на ортогональне перетворення  
Представлення подібного перетворення у виді композиції гомотетії на ортогональне перетворення 
НЕ 2.3 Подібні перетворення площини в координатах  
Гомотетія. Подібне перетворення (загальний випадок). 
Модуль 3. Інверсія 
НЕ 3.1 Інверсія 
Поняття інверсії. Властивості інверсії. 
НЕ 3.2 Інверсія прямої і кола  
Різні випадки взаємного розташування. Опорні задачі. 
НЕ 3.3 Координатні формули інверсії  
Властивості інверсії (через координати) 
НЕ 3.4 Зв’язок інверсії з гомотетією та рухами  
Зв’язок інверсії з гомотетією. Інверсія і осьова симетрія. Інверсія і паралельне перенесення. 
Інверсія і поворот навколо точки. 
НЕ 3.5 Застосування інверсії.  
Побудова образів простих фігур. Відомі задачі на побудову. 
 

Для засвоєння курсу пропонується така література: 
1. Моденов П.С., Пархоменко А.С. Геометрические преобразования.- Изд-во Московського 

унивкрситета, 1961.- 230с. 
2. Семенович О. Ф. Геометрія. Групи перетворень. К: Радянська школа, 1974. – 280 с. 
3. Понарин Я. П., Скопец З. А. Перемещения и подобия плоскости – К.: Радянська школа, 1981. 

– 176 с. 
4. Аргунов Б. И.,  Балк М. Б. Элементарная геометрия.- М.: Просвещение, 1966.- 365с. 
5.  Геометрія. Експерементальний навчальний посібник для 10-11 класів з поглибленим 

вивченням математики / Г. Д. Бевз, В. Г. Бевз В. М. Владіміров Л. Д. Та інщі – К.: Освіта, 
1992. – 224 с. 

6. Александров Л. Д., Вернер А. Б., Рыжик В. И. Геометрия для 9-10 классов. Учебное пособие 
для школ и классов с углублённым изучением математики. – М.: Просвещение, 1984. – 480 с.  

 
ВИБРАНІ ПИТАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 

108 годин (3 кредити) 
Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні: 

• ґрунтовного засвоєння способів дослідження різних процесів у залежності від параметрів; 
• сприяння формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до розв’язування задач, 

що містять параметри, з відповідними дослідженнями; 
• оволодіння методикою розв’язування лінійних рівнянь, систем лінійних рівнянь з двома 

невідомими, квадратних рівнянь (теми, що входять у шкільну програму), а також 
нерівностей, що містять параметри; 
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• правильного використання основних властивостей функцій при розв’язуванні 
ірраціональних, показникових, логарифмічних та тригонометричних рівнянь і нерівностей, 
що містять параметри; 

• сприяння формуванню навичок при розв’язуванні рівнянь з цілою та дробовою частинами 
та вмінні їх класифікувати; 

• правильного використання основних властивостей цілої та дробової частини дійсного числа 
при побудові графіків функцій з цілою та дробовою частинами; 

• засвоєння методичних особливостей, що використовуються при графічному розв’язуванні 
рівнянь з цілою та дробовою частинами. 

 Крім того, студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного 
матеріалу, але й уміло їх застосовувати та комбінувати при розв’язуванні задач з курсу алгебри, 
теорії чисел, тригонометрії та геометрії загальноосвітніх шкіл та факультативних занять у середніх 
навчальних закладах із поглибленим вивченням математики.  

Програма курсу передбачає виконання ряду контрольних робіт. Особлива увага 
приділяється методиці і розвитку навиків розв’язування такого типу задач, якими добре повинен 
володіти майбутній учитель. 
 Знання, які студент повинен 
одержати у результаті вивчення курсу „Вибрані питання алгебри та початків аналізу”, відіграють 
важливу роль при вивченні спецкурсів з даної спеціалізації, а також сприяють кращій підготовці 
студентів до проходження педагогічної практики.  
Вивчення дисципліни здійснюється за 3 модулями 

Модуль 1. Рівняння з одним невідомим, що містять параметри 
НЕ 1.1 Лінійні рівняння і рівняння, що зводяться до лінійних  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 1.2 Квадратні рівняння і рівняння, що зводяться до квадратних  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 1.3 Ірраціональні рівняння  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 1.4 Показникові і логарифмічні рівняння  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. Взаємозв’язок між цими рівняннями 
НЕ 1.5 Тригонометричні рівняння  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. Використання одиничного кола. 
          Модуль 2. Нерівності, що містять параметри 
НЕ 2.1 Основні означення та положення теорії рівносильності нерівностей  
Поняття нерівності з одним невідомим, що містить параметри. Система допустимих значень 
параметрів. Частковий та загальний розв’язок нерівності. Рівносильні нерівності, основні 
властивості та теореми. 
НЕ 2.2 Лінійні нерівності і нерівності, що зводяться до лінійних  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 2.3 Квадратні нерівності  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 2.4 Ірраціональні нерівності  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. 
НЕ 2.5 Показникові і логарифмічні нерівності  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. Взаємозв’язок між такими нерівностями. 
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НЕ 2.6 Тригонометричні нерівності  
Основні означення, поняття та особливості розв’язування. Методичні вказівки, ілюстрація на 
характерних прикладах. Використання одиничного кола. 

Модуль 3. Рівняння з цілою та дробовою частинами 
НЕ 3.1 Ціла та дробова частина дійсного числа  

Основні означення та властивості. Застосування в задачах елементарної теорії чисел 
НЕ 3.2 Розв’язування рівнянь з цілою та дробовою частинами  

Рівняння вигляду [ƒ(х)] = ϕ(х). 
Рівняння вигляду {ƒ(х)} = ϕ(х). 
Рівняння вигляду [ƒ(х)] = {ϕ(х)}. 
Рівняння вигляду {ƒ(х)} = {ϕ(х)}. 
Рівняння вигляду [ƒ(х)] = [ϕ(х)]. 
Рівняння вигляду [ƒ(х)] + ψ(х) = [ϕ(х)]. 
Рівняння вигляду [ƒ(х)] + {ϕ(х)} = [ψ(х)]. 
Рівняння вигляду {ƒ(х)} + [ϕ(х)] = {ψ(х)}. 

НЕ 3.3 Побудова графіків функцій з цілою та дробовою частинами  
Властивості функцій у = [х] та їх використання при побудові графіків функцій у = [ƒ(х)], а також 
властивості функцій у = {х} та їх використання при побудові графіків функцій у = {ƒ(х)}. 

НЕ 3.4 Графічне розв’язування рівнянь з цілою та дробовою частинами  Методичні 
особливості розв’язування такого типу рівнянь та їх ілюстрація на опорних прикладах 

 
Основна література 

 
1. Ястребинецкий Г.А. Уравнения и неравенства, содержащие параметры. Пособие для 

учителей. М.: Просвещение, 1972. – 128 с. 
2. Бородін О.І. Теорія чисел. К.: Вища школа, 1970. – 231 с. 
3. Грибачов В.У., Титов П.И. Сборник упражнений по теории чисел. М.: Просвещение, 1964. 

– 216 с. 
4. Михейович Ш.Х. Теорія чисел. М.: Высшая школа, 1967. – 189 с. 
5. Морокішко Є.П. Збірник задач і вправ з теорії чисел. К.: Вища школа, 1971. – 312 с. 
6. Шунда Н.М. Функції та їх графіки. К.: Вища школа, 1983. – 156 с. 

 
«ВИБРАНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ» 

81 год. (2 кредити) 
 

Мета курсу: ознайомити студентів із теоретичними і практичними питаннями 
застосування багатовимірних статистичних методів у соціально-економічних дослідженнях з 
використанням ЕОМ. 

Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних тем: 
Основи багатовимірної класифікації. Оцінка латентних показників на основі метрик 

відстані та схожості. Багатовимірне групування об'єктів за допомогою кластерного аналізу. 
Багатовимірна класифікація нового об'єкта методами дискримінантного аналізу. 

Студент повинен знати: основні теоретичні і практичні питання багатовимірних 
статистичних методів. 

Студент повинен вміти: застосовувати багатовимірні статистичні методи до соціально-
економічних досліджень з використанням кластерного, дискримінантного аналізу за допомогою 
системи STATISTICA. 

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати заплановані лабораторні 
роботи і контрольну роботу по практичній частині курсу та пройти теоретичне опитування (колок-
віум).  

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
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«Основи багатовимірної класифікації. Оцінка латентних показників на 
основі метрик відстані та схожості» 

 
НЕ 1.1. Математичне представлення багатовимірних об'єктів. 

Представлення статистичних даних за об'єктами вивчення у вигляді матриць з наступною 
математичною обробкою. Основні характеристики, їхня інтерпретація. Приклади. 
 
НЕ 1.2.  Формування матриці вихідних даних та її попередня обробка. 

Загальні рекомендації щодо формування середовища моделювання. Стандартизація ознак.  
Приклади у системі STATISTICA. 
 
НЕ 1.3. Метрики відстані та схожості у багатовимірному просторі ознак 

Метрики відстані об'єктів. Функції відстані. Властивості метрик відстані. Метрики схожості 
об'єктів. Приклади у системі STATISTICA. 

 
НЕ 1.4. Алгоритми оцінки латентних показників.  

Основні означення (стимулятор, дестимулятор, номінатор, еталон, антиеталон). Класичний 
алгоритм оцінки латентного показника на базі функцій відстані та схожості. Модифікований 
алгоритм оцінки латентного показника на базі функцій відстані до антиеталона. 
 
НЕ 1.5. Приклади оцінки латентних показників за допомогою метрик відстані та схожості. 

Вибір ознак-симптомів латентного показника і формування матриці. Розподіл ознак-
симптомів на стимулятори і дестимулятори. Визначення статистичної ваги відібраних ознак-
симптомів. Стандартизація ознак-симптомів і перехід до матриці Z. Задання еталона. Вибір 
метрики відстані. Розрахунок відстаней між усіма точками та еталоном. Розрахунок показників 
схожості між об'єктами та еталоном. Приклади в системі STATISTICA. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
«Багатовимірне групування об'єктів за допомогою кластерного аналізу. 
Багатовимірна класифікація нового об'єкта методами дискримінантно-

го аналізу» 
 
НЕ 2.1. Постановка задачі кластерного аналізу. 

Історія розвитку кластерного аналізу. Основні означення. Опис моделі кластерного аналізу. 
 
НЕ 2.2. Алгоритми прямої класифікації. 

Основні означення. Ієрархічні агломеративні процедури. Метод к-середніх. Алгоритм 
"ФОРЕЛЬ". Подвійне об'єднання. Приклади в системі STATISTICA. 
 
НЕ 2.3. Оптимізаційні алгоритми. 

Оптимізаційний алгоритм, який мінімізує загальну внутрішньокластерну дисперсію. Огляд 
інших оптимізаційних алгоритмів. Приклади в системі STATISTICA. 
 
НЕ 2.4. Перевірка гіпотез однорідності сукупності об'єктів у кластерному аналізі.  

Постановка задачі. Основні означення. Методи перевірки гіпотез. Приклади в системі 
STATISTICA. 
 
НЕ 2.5. Постановка задачі дискримінації 

Класифікація інофрмації. Математично-статистична форма задачі дискримінантного 
аналізу. 
 
НЕ 2.6. Теоретичні основи класифікації методами дискримінантного аналізу. 

Постановка задачі. Основи класифікації. Геометрична інтерпретація. Приклади в системі 
STATISTICA. 
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Основна література до дисципліни: 

1. Айвазян С.А. и др. Классификация многомерных наблюдений.– М.: Статистика, 1974.– 240 с. 
2. Болч Б., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для экономики. Пер. с англ.– М.: 

Статистика, 1979.– 317с. 
3. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка данных в 

среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с. 
4. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТISТICА.– М.: КомпьютерПресс, 

1998.– 267 с. 
5. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 с. 
6. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1980, с. 322–341. 
7. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1977.– 128 с. 

 
 

„ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЛІНІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ”  
 108 години (3 кредити) 

 
• Мета і завдання курсу  

 вивчити різні властивості функцій комплексної змінної, які мають широке 
застосування у прикладних математичних дисциплінах; 

 оволодіти основними принципами і методами комплексного аналізу, ґрунтовно 
засвоївши при цьому диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної, 
теореми про можливість розкладу аналітичних функцій у степеневі ряди та ряди 
Лорана, методи обчислення лишків функцій відносно особливих точок та їхні 
застосування. 

• Студент повинен знати  
 основні елементарні функції комплексної змінної та їхні властивості і розклади 
основних елементарних функцій у степеневі ряди; 

 необхідні та достатні умови диференційовності функцій комплексної змінної; 
 означення, властивості та формули для обчислення інтегралів від функцій 
комплексної змінної; 

 класифікацію та характеристику ізольованих особливих точок функцій комплексної 
змінної, формули для обчислення лишків функцій відносно особливих точок. 

• Студент повинен уміти  
 досліджувати функції комплексної змінної на диференційовність, відновлювати 
аналітичну функцію за її дійсною та уявною частинами; 

 обчислювати інтеграли від функцій комплексної змінної різними методами; 
 розкладати функції комплексної змінної у степеневі ряди та ряди Лорана; 
 знаходити і класифікувати ізольовані особливі точки функцій та обчислювати лишки 
функцій відносно особливих точок; 

 за допомогою лишків обчислювати контурні інтеграли від функцій комплексної 
змінної, а також невласні інтеграли від раціональних функцій дійсної змінної та 
визначені інтеграли від деяких тригонометричних функцій. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за наступними двома змістовними модулями. 
 

 Модуль 1. Диференціювання функцій комплексної змінної та елементарні функції  

НЕ 
1.1 

Послідовності і ряди 
з комплексними 
членами 

Топологічні поняття в С.   Стереографічна проекція.  
Послідовності комплексних чисел: означення збіжності і зв’язок з 
послідовностями дійсних та уявних частин. 
Ряди з комплексними членами: означення збіжності, абсолютна 
збіжність 
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НЕ 
1.2 

Функції 
комплексної змінної 

Функції комплексної змінної: означення і приклади. Зв’язок з 
парою функцій двох дійсних змінних.  Границя та неперервність 
функцій. 
Диференційовні функції: означення похідної, необхідні і 

достатні умови диференційовності функції в точці  (умови Коші-
Рімана-Ейлера-Даламбера). 
Аналітичні в області функції та їх зв’язок з гармонійними 

функціями. 
Геометричний зміст модуля та аргументу похідної; конформні 

відображення першого і другого роду. 

НЕ 
1.3. Елементарні функції 

Дробово-лінійна функція та її властивості. 
Степенева функція та її властивості. Функція n zw =  та її 

однозначні вітки, точки розгалуження та ріманова поверхня. 
Показникова функція та її властивості. Області однолистості 

функції zw exp= . Логарифмічна функція. Однозначні вітки 
логарифмічної функції. 
Тригонометричні функції та їхні простіші  властивості. 

Поняття про обернені тригонометричні функції. Загальні 
степенева та показникова функції. 
Контрольна робота 

 Модуль 2. Інтеграл від функцій комплексної змінної та його застосування 

НЕ 
2.1 

Інтегрування 
функцій 
комплексної змінної 

Інтеграл функції комплексної змінної вздовж спрямлюваної 
кривої (як границя інтегральних сум). Інтеграл функцій 1 та z.  
Зв’язок з криволінійними інтегралами другого типу. 
Властивості інтеграла: адитивність, однорідність, оцінка 

модуля, зведення інтеграла до визначеного інтеграла. 
Інтегральна теорема Коші для однозв’язної області. 
Незалежність інтеграла від форми кривої та його 

диференціювання по верхній межі; формула Ньютона-Лейбніца. 
Інтегральна теорема Коші для багатозв’язної області (для 

складеного контуру); випадок двох контурів. 
Інтегральна формула Коші.  
Інтеграл типу Коші та його аналітичність. Нескінченна 

диференційовність аналітичної функції. 

НЕ 
2.2 Функціональні ряди 

Степеневий ряд, його радіус і круг збіжності, формула Коші-
Адамара для радіуса збіжності. 
Розвинення аналітичної функції в степеневий ряд та оцінки 

Коші його коефіцієнтів. 
Теорема Ліувілля для цілих функцій та її застосування до 

доведення основної теореми алгебри. 
Розклад основних елементарних функцій в ряди Тейлора. 
Теорема Морери. Теорема Вейєрштрасса про ряди з 

аналітичними членами. 
Теорема єдиності для аналітичних функцій. 
Нулі аналітичних функцій; їх порядок (кратність). 
Ряди за від’ємними степенями 0zz −  та їх область збіжності. 

Ряд Лорана, його область збіжності; головна і правильна частини. 
Аналітичність суми ряду Лорана. 
Розвинення аналітичної в круговому кільці функції в ряд 

Лорана. Єдиність розкладу аналітичних функцій в ряди Лорана. 
 
 
 

 
 
 

     Ізольовані особливі точки однозначного характеру та їх 
класифікація. 
    Поведінки функції в околі істотно особливої точки (теорема 
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НЕ 
2.3. 

 
 

Лишки та їх 
застосування 

 

Ю.В.Сохоцького – Казораті). 
   Нескінченність як ізольована особлива точка та поведінка 
функції в околі ∞ .  
   Лишок функції відносно ізольованої особливої точки: 
означення та обчислення (коефіцієнт ряду Лорана, простий і 
кратний полюс). 
   Лишок функції відносно нескінченно віддаленої точки.  
   Основна теорема про лишки і теорема про суму всіх лишків. 
   Застосування осн. теореми про лишки до обчислення невласних 
інтегралів від функцій дійсної змінної. 
     Логарифмічний лишок функції відносно замкнутого контуру 
та його обчислення. 
     Контрольна робота 
     Принцип аргументу та його геометрична ілюстрація. 
Теорема Руше та її застосування до доведення основної 

теореми алгебри та теорема Гурвіца. 

 1−C  

НЕ 
2.4. 

Основні принципи 
теорії конформних 
відображень 

     Принцип збереження області при відображенні за допомогою 
аналітичної функції. 
     Принцип максимуму модуля аналітичної функції, а також 
максимуму і мінімуму для гармонійної функції. Лема Шварца. 
Друга теорема Вейєрштрасса для рядів з аналітичними членами. 
     Необхідна умова однолистості аналітичної функції та 
локальний критерій однолистості. 
     Оборотність однозначної аналітичної однолистої функції. 
     Теорема Рімана про відображення однозв’язної області на 
круг. Єдиність конформного відображення. 
     Аналітичні продовження та поняття про принцип симетрії 
Рімана-Шварца. 

 
 Основна література 

 
6. Нагнибіда М.І. Основи комплексного аналізу. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 256 с. 
7. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. – М.: Физматгиз, 1966. – 388 

с. 
8. Волковский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. – М.: Наука, 1970. – 320 с. 
9. Грищенко А.Е., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Теория функций комплексного переменного. 

Решение задач. – Киев: Вища школа, 1986. – 336 с. 
10. Звоздецький Т.І., Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. Збірник задач і вправ з комплексного аналізу. 

Чернівці – 2004. – 40с. 
 

„ТОПОЛОГІЧНІ ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ”  
135 год.,  4 кредити 

 
     Мета курсу: дати студентам основи знань з теорії топологічних векторних просторів 
(ТВП); вивчити основні властивості ТВП, встановити критерії метризовності, нормовності і 
скінченновимірності ТВП; подати узагальнення основних принципів функціонального 
аналізу на випадок ТВП. 
     Студент повинен знати: означення основних понять даного курсу (топологічний 
векторний простір, радіальна, заокруглена, опукла, абсолютно опукла множина, функціонал 
Мінковського, переднорма, факторпростір, бочковий простір, поляра, дуальна пара, слабка 
топологія), формулювання теорем.  
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     Студент повинен вміти: доводити основні факти з теорії ТВП; досліджувати властивості 
множин у векторних просторах; застосовувати теоретичні факти з ТВП при розв’язуванні 
різних задач.       

Вивчення дисципліниздійснюється за наступними трьома змістовними модулями: 
Модуль 1. Перші типи ТВП 

 
НЕ 1.1. Топологічна структура на векторному просторі та її властивості 
Означення ТВП. Властивості околів нуля в ТВП. Задання лінійної топологічної структури з 
допомогою достатньої системи множин. 
НЕ 1.2. Нормовані, полінормовані та метри зовні ТВП 
Нормовані і полінормовані простори. Локально опуклі простори і функціонал Мінковського. 
Обмежені множини та критерій нормовності ТВП.  Повна регулярність та метризовність ТВП.  
 

Модуль 2. Лінійні неперервні оператори 
 

НЕ 2.1. Скінченновимірні ТВП  
Лінійні неперервні відображення. Теорема Тихонова про скінченно-вимірні простори та її 
наслідки.  
Факторпростори і критерій скінченновимірності. 
НЕ 2.2. Принцип рівномірної обмеженості в ТВП 
Проективні та індуктивні топології.  
Строгі індуктивні границі. Бочкові простори і принцип рівномірної обмеженості. 
 

Модуль 3. Продовження лінійних функціоналів та елементи теорії двоїстості 
 

НЕ 3.1. Теорема Гана-Банаха 
Аналітична форма теореми Гана-Банаха.  
Лінійні неперервні функціонали. Гіперплощини і геометрична форма теореми Гана-Банаха. 
Відокремлення опуклих множин. 
НЕ 3.2. Елементи теорії двоїстості 
Дуальні пари і слабка топологія. Властивості слабкої топології в локально опуклому просторі. 
Поляри та їх властивості. Топології, узгоджені з даною двоїстістю. Теорема Птака про обернений 
оператор. 
Теореми Птака про відкрите відображення і про замкнений графік. 
 

Основна література 
 

1. Маслюченко В.К. Перші типи топологічних векторних просторів. – Чернівці: Рута, 2002. – 72 
с. 

2. Маслюченко В.К. Лінійні неперервні оператори – Чернівці: Рута, 2002. – 72 с. 
3. Маслюченко В.К. Елементи теорії двоїстості. – Чернівці: Рута, 2005. – 160 с. 
4. Бурбаки Н. Топологические векторные пространства. – М.: ИЛ, 1959 – 410 с. 
5. Шефер Х. Топологические векторные пространства. – М.: Мир, 1971 – 360 с. 
 

 
„ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ”  

 (108 годин, 3 кредити) 
 
  Мета курсу: ознайомити студентів з різними властивостями гармонійних і субгармонійних 
функцій двох дійсних змінних та аналітичних функцій багатьох комплексних змінних, які 
використовуються для доведення теореми Гартоґса про аналітичність нарізно аналітичної функції 
багатьох комплексних змінних, а також проілюструвати певні методи проведення наукових 
досліджень з відповідних питань теорії функцій. 
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  Студент повинен знати: основні властивості гармонійних і субгармонійних функцій двох 
дійсних змінних та аналітичних функцій багатьох комплексних змінних.  
  Студент повинен вміти: використовувати типові методи дослідження властивостей 
гармонічних і субгармонічних функцій двох дійсних змінних та аналітичних функцій багатьох 
комплексних змінних.       
 
  Вивчення дисципліни здійснюється за наступними трьома змістовними модулями. 

 
Модуль 1. Гармонійні функції двох дійсних змінних 

 
НЕ 1.1. Гармонійні функції двох дійсних змінних та їх властивості. 
Означення гармонійних функцій та їх взаємозв’язок з аналітичними функціями комплексної 
змінної. Нескінченна диференційовність гармонійних функцій. Теорема про середнє. Теорема 
єдності.  Принцип екстремуму для гармонійних функцій. Теорема Ліувілля. Інваріантність 
відносно конформних відображень. Задача Діріхле. Достатня умова гармонійності функції. 
Теорема Гарнака про границю спадної послідовності гармонійних функцій. 
 

Модуль 2. Субгармонійні функції двох дійсних змінних 
 

НЕ 2.1. Напівнеперервні зверху функції двох дійсних змінних та їх властивості. 
Означення напівнеперервних зверху функцій в точці і на множині.Критерій напівнеперервності 
зверху функції на множині. Теорема про найбільше значення напівнеперервної зверху на компакті 
функції. Теорема про границю монотонно спадної послідовності напівнеперервних зверху 
функцій. Теорема про наближення напівнеперервної зверху на колі функції монотонно спадною 
послідовністю неперервних функцій. 
НЕ 2.2. Субгармонійні функції двох дійсних змінних та їх властивості. 
Означення субгармонійної функції. Теорема про локальний максимум субгармонійної функції. 
Теорема про рівність субгармонійної функції та її гармонійної мажоранти та наслідок з неї 
(принцип максимуму для субгармонійної функції). Критерій субгармонійності функції та наслідок 
з неї про субгармонійність логарифма модуля аналітичної функції. Теорема про множину точок 
нескінченності субгармонійної функції. Теорема Гартоґса про оцінку послідовності 
субгармонічних функцій. 
 

Модуль 3. Аналітичні функції багатьох комплексних змінних 
 

НЕ 3.1. Аналітичні функції багатьох комплексних змінних. 
Простір Сn. Найпростіші області в Сn. Загальний вигляд R-лінійних та С-лінійних функцій на Сn. 
Диференційовність функцій багатьох комплексних змінних. Аналітичність функцій багатьох 
комплексних змінних. Інтегральна формула Коші. Розклад аналітичних функцій у степеневі ряди, 
нерівності Коші. Лема Абеля. Аналітичність суми степеневого ряду.  Нескінченна 
диференційовність аналітичних функцій. 
НЕ 3.2. Теорема Гартоґса про аналітичність нарізно аналітичних функцій багатьох 
комплексних змінних. 
Узагальнена лема Шварца. Неперервність обмеженої нарізно аналітичної функції. Лема 
Осґуда. Лема Гартоґса. Теорема Гартогса про аналітичність нарізно аналітичної функції 
багатьох комплексних змінних. 

 
Основна література 

 
1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ.Ч.1.– М.: Наука, 1976.– 320 с. 
2. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ.Ч.2.– М.: Наука, 1976.– 400 с. 
3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.2.– М.: Наука, 1968.– 624 с. 

 
Додаткова література 
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1. Хейман У., Кеннеди П.  Субгармонические функции.– М.: Мир, 1980.–  304 с. 
2. Картан А. Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких переменных. 

– М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963, 296 с.  
3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1.– М.: Наука, 1967.– 488 с. 

 
«ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» 

189 год. (4,5 кредитів) 
 

Мета дисципліни –  
 вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних та перспективних 
обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (електронні 
табличні процесори, бази даних та СУБД), а також набуття вміння орієнтуватися в 
комп’ютерних мережах; 

 ознайомлення студентів з інформаційними системами баз даних, їх типами, способами 
організації даних, аспектами проектування та управління, а також основами комп'ютерної 
технології бухгалтерського обліку. 

Бази даних є інформаційною моделлю деякої системи, яка розміщена на машинних 
носіях. Робота з базами даних здійснюється за допомогою системи керування базами даних. 
Предмет навчальної дисципліни — система засобів автоматизації обробки та використання 
економічної інформації. Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та 
обчислювальної техніки; набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне та програмне 
забезпечення комп’ютерних систем; про алгоритмізацію, програмування  й підготовку завдань для 
їх подальшої реалізації на ЕОМ; ознайомляться з системами обробки економічної інформації, з 
методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань; вмітимуть користуватися 
можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на 
конкретного споживача; набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних 
систем програмування для персональних ЕОМ. 

Навчання проводиться у формі лекцій і лабораторних занять із застосуванням ПЕОМ. 
Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки 
в спеціальних методах вивчення й аналізу інформації з питань статистики та економіки. 
Завдання дисципліни: Студенти повинні знати — основні вимоги до організації баз даних, 
способи організації діалогу людини з інформаційною системою, знати основні оператори, 
команди, функції мови СУБД, алгоритми та принципи комп'ютерної бухгалтерії, а також 

 Уміти — проектувати бази даних інформаційних систем, складати програми керування базами 
даних, які дають змогу створювати, редагувати, переглядати, модифікувати, копіювати, 
сортувати та індексувати бази даних, формувати та друкувати необхідні звіти. 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДВОМА ЗМІСТОВНИМИ 

МОДУЛЯМИ: 
 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи побудови Інформаційних систем. 
 

НЕ 1.1.  Загальна характеристика Інформаційних систем. 
Загальна характеристика Інформаційних систем. Класифікація та склад Інформаційних 

систем. 
НЕ 1.2.  Загальна характеристика Економічної інформації. 
Загальна характеристика Економічної інформації. Методи класифікації Економічної 

інформації. Методи кодування Економічної інформації. 
НЕ 1.3.  Роль СУБД MS Access в структурі ІС. 
Роль табличного процесора MS Excel в структурі ІС. Роль СУБД MS Access в структурі ІС. 

Системи Прийняття рішень. Використання Комп’ютерних мереж для ІС. 
НЕ 1.4.  Принципи програмування на VBA. 
Принципи побудови програмних кодів на VBA. Основні команди структурованого 

програмування. Можливості роботи з файлами в VBA. 
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Змістовний модуль 2. Основи проектування Баз Даних в Інформаційних системах. 
 

НЕ 2.1.  Основні принципи побудови Баз даних в MS Access’XX. 
Основні принципи структури, внутрішньої побудови Баз даних в MS Access’XX. 
НЕ 2.2.  Сутність проектування Баз даних. 

Сутність проектування Баз даних в MS Access’XX. Проектування довідників: 
− Підрозділів; 
− Штатний розклад; 
− Співробітників. 

НЕ 2.3.  Основи роботи із об’єктами в СУБД в MS Access’XX. 
Проектування запитів, звітів, побудова програмних модулів в MS Access’XX. Сутність 

проектування. 
НЕ 2.4.  Основи роботи в СУБД Visual FoxPro 9.0. 
Проектування довідників, запитів, звітів, побудова програмних модулів в Visual FoxPro 9.0. 

Основні команди Visual FoxPro 9.0. 
НЕ 2.5.  Основи побудови програмних кодів на SQL. 
Основи побудови програмних кодів на SQL. Основні команди програмного рівня SQL. 
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«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» 
162 год. (4 кредитів) 

 
Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями сучасної комп’ютерної 

графіки, методами аналізу, синтезу, перетворення і збереження графічних зображень сучасним 
графічним прикладним програмним забезпеченням, математичними принципами побудови 
базових алгоритмів комп’ютерної графіки, основними засобами системи програмування Delphi 
реалізації найпростіших алгоритмів синтезу і перетворення зображень в операційних системах 
сімейства Windows. 

Вивчаючи дисципліну, студенти розглянуть поняття, які входять до мінімуму знань, які 
необхідні для ефективного використання комп’ютерної графіки на практиці: візуалізація, растрова 
та векторна графіка, роздільна здатність зображення, одиниці вимірювання роздільної здатності 
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різних пристроїв аналізу та синтезу зображень; дискретизації і квантування зображень, глибина 
кольору зображень, кольорові моделі; дизерінг, згладжування, квантування і кластеризація 
зображень тощо.  

В процесі оволодіння дисципліною студенти розглянуть такі методи комп’ютерної графіки, 
як критерії оцінки якості комп’ютерного представлення графічних зображень, методи оцінювання 
оптимальної якості сканування зображень, методи дискретизації та квантування зображень, 
методи відображення кольорів відповідними пристроями, методи покращення якості зображень 
під час друку, методи підрахунку об’єму піксельного файлу, методи застосування аналітичної 
геометрії в комп’ютерній графіці.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття вищезгаданих 
технологій комп’ютерної графіки; володіти основними засобами системи програмування Delphi 
реалізації найпростіших базових алгоритмів обробки зображень; вміти застосовувати на практиці 
набуті знання для розв’язування прикладних математичних, статистичних та інших задач.  

Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання засобів і методів 
сучасної комп’ютерної графіки у розв’язанні задач, що виникають під час аналізу інформації з 
питань статистики, економіки. 

 
 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Растрова графіка. Технології обробки кольорових зображень» 
 

НЕ 1.1. ЛЕКЦІЯ «Вступ. Основні поняття і означення» 
Метод та завдання дисципліни "Комп'ютерна графіка". Предмет комп'ютерної графіки. 

Історія технологій виведення графічних даних. Напрямки комп'ютерної графіки. Застосування 
комп'ютерної графіки 
 
НЕ 1.2. ЛЕКЦІЯ «Основи теорії сигналів» 

Аналоговий сигнал. Затухання аналогового сигналу при розповсюдженні. Чуттєвість до 
перешкод. Проблеми копіювання. Імпульсний сигнал. Подолання перешкод імпульсним сигналом 
при розповсюдженні. Можливість контролю сигналу. Кодування і декодування імпульсних сигна-
лів 
 
НЕ 1.3. ЛЕКЦІЯ «Перетворення аналогового сигналу в цифрові коди» 

Примусова дискретизація. Конвертування аналогового сигналу в цифровий. Дискретизація 
аналогового сигналу. Квантування аналогового сигналу. Кодування аналогового сигналу 

 
НЕ 1.4. ЛЕКЦІЯ «Дискретизація, квантування і кодування графічних зображень»  

Проблеми дискретизації зображень. Матриця дискретизації. Квантування і кодування 
зображення. Візуалізація цифрового зображення. Поняття бітової карти. Поняття растеризації. 
 
НЕ 1.5. ЛЕКЦІЯ «Роздільна здатність растрової графіки» 

Відносність розмірів оригіналу і відбитку. Поняття мінімального елементу дискретизації. 
Проблеми визначення оптимальної роздільної здатності складних зображень. Критерій 
Котельникова-Найквіста. Застосування критерія Котельникова-Найквіста. Особливості зору 
людини з точки зору роздільної здатності. Роздільна пристроїв синтезу зображення. 
 
 
НЕ 1.6. ЛЕКЦІЯ «Глибина кольору піксельної графіки» 

Проблеми сканування кольорових зображень. Тонове зображення. Таблиця квантування 
тонового зображення. Поняття глибини кольору. Подання повнокольорових зображень за 
допомогою зображень в градація сірого. Зв'язок між роздільною здатністю і глибиною кольору. 
 
НЕ 1.7. ЛЕКЦІЯ «Аналіз та синтез кольору» 

Поняття аналізу і синтезу кольору. Приклади пристроїв аналізу і синтезу кольорового зоб-
раження. Кольорові моделі RGB,CMYK, HSB, LAB 
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НЕ 1.8. ЛЕКЦІЯ «Архітектура графічних робочих станцій» 

Основні типи моніторів – CRT, LCD, TFT, PDF – та технологічні принципи їх роботи 
 
НЕ 1.9. ЛЕКЦІЯ «Кольорове відео» 

Гама-корекція, основні відеостандарти NTSC, VHS, PAL, SECAM, HDTV, S-VHS; кольорова 
модель YUV; формування відеосигналу для запису на плівку; формування відеосиналу для 
передачі засобами телебачення; перетворення відеосигналу в цифрове відео і обернене перетво-
рення; перетворення відео і цифрового сигналу в комп'ютерний вигляд. 
 
НЕ 1.10. ЛЕКЦІЯ «Пристрої друку»  

Матричний принтер, струминний друк, технології підвищення якості струминного друку, 
сублімаційні принтери, лазерні принтери, протоколи лазерних принтерів, принтери на твердих 
фарбниках, графопобудівники. 
 
НЕ 1.11. ЛЕКЦІЯ «Технології копіювання з неповними кольорами» 

Однорідне квантування, серединний поділ, серединний переріз, побудова гістограми, мі-
німізація дисперсії, передача градацій відтінків, растрові напівтона, трафаретний друк, 
матрицування, залежність кількість градацій кольору від роздільної здатності пристрою друку. 
 
НЕ 1.12. Лабораторна робота № 1 «Створення нескладних зображень засобами Delphi» 
 
НЕ 1.13. Лабораторна робота № 2 «Створення рухомих зображень на площині засобами Delphi» 
 
НЕ 1.14. Лабораторна робота № 3 «Побудова графіків функцій однієї змінної засобами Delphi» 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Алгоритми перетворення і збереження графічних зображень.  
Векторна графіка» 

 
НЕ 2.1. ЛЕКЦІЯ «Якість зображень»  

Позбавлення зображень східчастого ефекту. Дизерінг. Розрахунок об'єму файлу піксельної 
графіки. Зв'язок роздільної здатності зображення із його розмірами. 
 
НЕ 2.2. ЛЕКЦІЯ «Перетворення координат. Афінні перетворення координат»  

Абсолютні та відносні координати. Перетворення координат користувача у координати 
графічного пристрою. Афінні перетворення на площині та в просторі. Представлення та 
перетворення точок: зміна масштабу, відображення відносно координатних осей та зсув вздовж 
них. Обертання навколо довільної вісі, що проходить та не проходить через початок координат, 
обертання навколо координатних осей. 
 
НЕ 2.3. ЛЕКЦІЯ «Аксонометричне і перспективне проектування»  

Аксонометричні і перспективні перетворення, способи одержання аксонометричних і 
перспективних зображень. 

 
НЕ 2.4 ЛЕКЦІЯ «Алгоритми збереження графічної інформації»  

Кодування довжин серій. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритм JPEG. Фрактальний 
алгоритм. Алгоритм збереження даних за допомогою Wavelet-перетворення 
 
НЕ 2.5 ЛЕКЦІЯ «Основні графічні формати»  

Графічні формати PCX, BMP, GIF, PNG, JPEG, TIFF, PSD. PostScript формат. Формати PDF, 
EPS, CDW. 
 
НЕ 2.6 ЛЕКЦІЯ «Поняття векторної графіки»  
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Сплайн, крива Безьє, NURBS-крива, контрольна точка, базова функція для контрольної 
точки, вузол, вузловий вектор.  
 
НЕ 2.7 ЛЕКЦІЯ «Основи теорії кривих Безьє»  

Поняття, властивості і канонічний вигляд кривих Безьє. Зміна форми кривих Безьє. Типи 
опорних точок. 
 
НЕ 2.8 ЛЕКЦІЯ «Порівняння і зв’язок між растровою і векторною графікою»  

Основи тривимірної векторної графіки. Переваги і недоліки растрової та векторної графіки. 
Перетворення кольору та форми. Растеризація. Трасування. 
 
 
НЕ 2.9 Лабораторна робота № 5 «Рух зображень із врахуванням фону»  
 
НЕ 2.10 Лабораторна робота № 6 «Кодування інформації алгоритмами без втрат і 
фрактальними алгоритмами»  
 
НЕ 2.11 Лабораторна робота № 7 «Відкриття і зображення графічних файлів різних 
графічних форматів засобами Delphi»  
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http://www.zipsites.ru/books/tsifr_izobr_dlya_pechati/ 
10. Lilley C., Lin F., Хьюитт W.T., Howard T.L.J. Цвет в Компьютерной Графике: Учебное пособие. 

Университет Манчестера, Вычислительный центр, Отдел Информатики,  Отделение 
компьютерной графики, 1999 
 http://algolist.manual.ru/graphics/c_in_g.zip

 
«ПРИКЛАДНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ» 

135 год. (4,5 кредити)   
 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із статистикою як науковою 
дисципліною, її основними поняттями, методологією, методиками практичного розрахунку 
найважливіших статистичних аналітичних показників за допомогою сучасного програмного 
забезпечення на ЕОМ. 
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У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати основні 
поняття статистики, основні методи статистичного аналізу даних, вміти  використовувати сучасне 
програмне забезпечення для проведення статистичних розрахунків та проводити статистичну 
оцінку економічних показників розвитку країни та умов соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Основні методи статистичного аналізу даних ” 
 
НЕ 1.1. (Лекція) Статистичний аналіз даних на ЕОМ з використанням стандартних 

функцій пакетів MathCAD та STATISTICA. 
Статистичні функції пакетів MathCAD та STATISCA для генерації вибірок з розподілу, обчи-

слення густини ймовірності, функції розподілу, функції для визначення квантилів. Обчислення чи-
слових характеристик вибірки та оцінка функції розподілу; проведення точкового оцінювання 
параметрів розподілів з використанням різних методів; проведення інтервального оцінювання 
параметрів нормально розподіленої випадкової величини за допомогою пакетів MathCAD та 
STATISCA. 

НЕ 1.2. (Лекція) Загальні поняття кореляційного аналізу 
Поняття про кореляційний аналіз. Парна кореляція, множинна кореляція (побудова 

кореляційного поля, вибіркових коефіцієнтів кореляційних співвідношень, перевірка статистичних 
гіпотез про значимість зв'язку). Приклади проведення кореляційного аналізу. 

НЕ 1.3. (Лекція) Регресійні моделі як інструмент аналізу і прогнозування економічних 
явищ 

Поняття регресійної моделі. Використання регресійних моделей для відображення діяльності 
економічної системи або об'єкта. Парна лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Приклади 
проведення регресійного аналізу. 

НЕ 1.4. (Лекція) Однофакторний дисперсійний аналіз 
Поняття однофакторного дисперсійного аналізу. Теоретико-ймовірнісна схема, основні 

характеристики, побудова оцінок, перевірка гіпотез про вплив фактора на результуючу ознаку. 
Приклади проведення однофакторного дисперсійного аналізу. 

НЕ 1.5. (Лекція) Двофакторний дисперсійний аналіз 
Поняття двофакторного дисперсійного аналізу. Теоретико-ймовірнісна схема, основні харак-

теристики, побудова оцінок, перевірка гіпотез про конспект лекції вплив факторів на результуючу 
ознаку. Приклади проведення двофакторного дисперсійного аналізу. 

НЕ 1.6. (Лекція) Поняття про коваріаційний аналіз 
Поняття про коваріаційний аналіз. Теоретико-ймовірнісна схема, основні характеристики, 

побудова оцінок, перевірка гіпотез про вплив кількісних і якісних факторів на результуючу 
ознаку. Приклади проведення коваріаційного аналізу. 

НЕ 1.7. (Лекція) Аналіз часових рядів. Трендові моделі 
Поняття про часовий ряд. Побудова трендових моделей. Поняття тренда, основні складові 

тренда. Тренд у динамічних рядах економічних показників. Поліноміальний тренд. Триго-
нометричний тренд. Нелінійні тренди. Експоненціальне згладжування. Приклади проведення ана-
лізу часових рядів. 

НЕ 1.8. (Лекція) Елементи багатовимірного статистичного аналізу 
Багатовимірний статистичний аналіз. Модель і властивості головних компонент. Модель 

факторного аналізу. Статистика моделі головних компонент. Статистика моделі факторного ана-
лізу. Приклади. 

НЕ 1.9. (Лабораторна робота) Емпіричні розподіли і числові характеристики вибірки. 
Оцінка функції розподілу 

Завдання. Згенеруйте вибірку з N значень випадкової величини, яка має нормальний 
розподіл з математичним сподіванням А та дисперсією В. Обчисліть максимальне, мінімальне 
значення та розмах для заданої вибірки. Побудуйте відповідні гістограми, полігони частот та 
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полігони накопичених частот, попередньо виконавши групування для значень m=10, 20. Для 
вищезгаданої вибірки обчисліть всі вибіркові характеристики. Побудуйте для цієї вибірки 95% 
коридор для функції розподілу. 

НЕ 1.10. (Лабораторна робота) Точкові оцінки параметрів розподілів. Методи одержання 
точкових оцінок 

Завдання.   
1) Знайдіть суттєві незсунені оцінки математичного сподівання та дисперсії випадкової 

величини ξ  за згенерованою у лабораторній роботі №1 вибіркою. 
2) Згенеруйте декілька вибірок обсягу n значень випадкової величини ξ, яка має 

розподіл Пуассона з параметром ,1.0 N=λ  
. Знайдіть

йте 

де N – номер варіанта. Для однієї з вибірок 
побудуйте графік функції вірогідності  оцінку максимальної вірогідності параметра λ 
як функцію обсягу вибірки. Викона обчислення для n=10N, 20N, …, 50N при 10≤N  та для 
n=N, 2N, …, 10N при . Зобразіть графічно залежність оцінки від обсягу вибірки. 
Порівняйте одержані оцінки з заданим значенням параметра. 

3) Виконайте завдання 2 цієї лабораторної роботи, якщо ξ має експоненціальний 
розподіл. 
НЕ 1.11. (Лабораторна робота) Інтервальне оцінювання параметрів нормально 

розподіленої випадкової величини 
Завдання. 1) Знайдіть довірчі інтервали для математичного сподівання та дисперсії за 

вибіркою, згенерованою у лабораторній роботі 1. 
2) Знайдіть довірчий інтервал для параметра λ за заданою вибіркою з пуассонівського роз-

поділу. Згенеруйте цю вибірку за допомогою засобів MathCAD,  при цьому λ=N, де N –  номер 
варіанта. 

3) Знайдіть довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції за заданою вибіркою з двовимірної 
випадкової величини. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

“Застосування статистичних методів до розв’язання соціально-економічних задач“ 
НЕ 2.1. (Лекція) Статистичне спостереження 
Основні етапи статистичного дослідження. Програмно-методологічні та організаційні 

питання статистичного спостереження. Форми, види і способи спостереження. Відбір одиниць до 
вибіркової сукупності. Визначення чисельності та помилок вибірки. 

НЕ 2.2. (Лекція) Зведення і групування даних статистичного спостереження. Індекси. 
Зведення та групування статистичних даних. Багатовимірні групування у статистиці. 

Статистичні таблиці та графіки. Індивідуальні індекси та їх застосування в економічному аналізі. 
Загальні індекси. Індексний аналіз підсумкового показника. Індекси при аналізі структурних змін. 
Індекси середніх величин. Територіальні індекси. 

НЕ 2.3. (Лекція) Статистична оцінка економічного розвитку країни 
Статистика національного багатства та національного майна. Показники статистики 

основних виробничих фондів. Склад, наявність та використання парка обладнання. Показники 
об'єму, структури та використання запасів матеріальних цінностей. Показники фінансових 
ресурсів. Методи обчислення та аналізу суспільного продукту та національного доходу. 

НЕ 2.4. (Лекція) Статистичний аналіз умов соціально-економічного розвитку су-
спільства. Статистична оцінка рівня життя населення 

Населення як суб'єкт та об'єкт економічної діяльності. Показники оцінки демографічної 
ситуації території. Показники стану та охорони навколишнього середовища. Статистика 
споживання матеріальних благ та послуг. Показники статистики доході населення. 

НЕ 2.5. (Лекція) Статистичні показники продукції, трудових ресурсів та ефективності 
виробництва 

Показники статистики виробництва матеріальних благ та послуг. Працевлаштування та 
зайнятість населення. Показники використання робочого часу. Продуктивність праці. Собівартість 
продукції та структура витрат на виробництво. Статистика фінансової діяльності підприємства. 
Показники прибутку та рентабельності.  

10>N
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НЕ 2.6. (Лабораторна робота) Перевірка статистичних гіпотез про параметри нормально 
розподіленої випадкової величини 

Завдання. 1) Змоделюйте вибірку M значень нормально розподіленої випадкової величини з 
параметрами та  (  –  номер місяця у даті народження студента, –  число у даті 
народження студента, M – рік народження студента). Сформулюйте нульову гіпотезу про 
величину математичного сподівання (при відомій дисперсії) та перевірте для рівнів значущості 
0.05 і 0.1 три альтернативні гіпотези. 

2) Для вибірки з пункту 1 цього завдання сформулюйте нульову гіпотезу про величину 
математичного сподівання (при невідомій дисперсії) та перевірте для рівнів значущості 0.05 і 0.1 
три альтернативні гіпотези. 

3) Для вибірки з пункту 1 цього завдання сформулюйте нульову гіпотезу про величину 
дисперсії та перевірте для рівнів значущості 0.05 і 0.1 три альтернативні гіпотези. 

4) Змоделюйте вибірку з пункту 1 цього завдання та вибірку M-100 значень випадкової 
величини, розподіленої за законом . Сформулюйте нульову гіпотезу про рівність 
математичних сподівань (при відомих дисперсіях) та перевірте для рівнів значущості 0.05 і 0.1 три 
альтернативні гіпотези. 

5) Для вибірки з пункту 1 цього завдання сформулюйте нульову гіпотезу про рівність 
математичних сподівань (при невідомих рівних дисперсіях) та перевірте для рівнів значущості 
0.05 і 0.1 три альтернативні гіпотези. 

НЕ 2.7. (Лабораторна робота) Лінійна регресія 
Завдання. Для вказаної вибірки обчислити регресію та знайти довірчі інтервали коефіцієнтів 

регресії та дисперсії при довірчій імовірності 0.05. Обчислити довірчий коридор та довірчу 
область для всієї лінії регресії. Зобразити графічно одержані довірчі полоси на одному графіку з 
лінією регресії. Варіанти задання вибірки наведено нижче. 

НЕ 2.8. (Лабораторна робота) Однофакторний дисперсійний аналіз 
Завдання. Встановіть вплив обсягу продаж товару в залежності від типу використаної 

реклами для заданого значення

a  
2σ a 2σ

)2,( 2 +σaN

  05.0=α . Встановіть міру впливу кожного типу реклами. Визначте 
параметри та побудуйте щільності ймовірностей кількості продаж для кожного типу реклами. 

НЕ 2.9. (Лабораторна робота) Двофакторний дисперсійний аналіз 
Завдання. Проведіть двофакторний дисперсійний аналіз даних з таблиці при рівневі 

значущості 1.0=α . 
Основна література до курсу: 

 
Література до змістового модулю 1 

1. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA.– М.: Компьютер Пресс, 1998.– 
269 с. 

2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA – статистический анализ и обработка данных в 
среде WINDOWS.– М.: Филин, 1998.– 608 с. 

3. Плис А.И., Сливина Н.А. MathCAD: математический практикум для экономистов и инженеров: 
Учеб. пособие.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 656с. 

4. Прикладна статистика: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: І.В.Юрченко.– Чернівці: 
Рута, 2000.– 55 с. 
 

Література до змістового модулю 2 
5. Статистика: Курс лекций / Под ред. В.Г. Ионина.– Новосибирск: Изд–во  НГАЭиУ, М.: Инфра–М, 

1997.– 310 с. 
6. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Шмойловой Р.А.– М.: Финансы и 

статистика, 2003.– 416 с. 
 
 

«ОСНОВИ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ» 
108 год. ( 3 кредити) 
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Математичні основи страхування життя є найважливішою частиною актуарної математики, 
яка разом із відповідними економічними і юридичними дисциплінами, утворює теоретичну базу 
страхової справи.  

Мета дисципліни: вивчення основних математичних моделей і методів, необхідних для 
визначення характеристик тривалості життя, разових і періодичних премій, страхових надбавок  
для різних видів страхування життя і пенсійних схем.  

Студенти повинні знати: основні поняття актуарної математики, математичні моделі 
страхування життя і методи їх дослідження 

Студенти повинні вміти: визначати  характеристики тривалості життя, обчислювати 
розміри разових і періодичних страхових премій, страхових надбавок , а також, точно і наближено 
розраховувати ймовірність банкрутства у різних моделях страхування життя. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Основні характеристики тривалості життя» 
 

НЕ 1.1. Основи фінансової математики 
Відсоткові ставки, накопичення приведена вартість. Оцінювання серії платежів. Загальна 

модель пенсійної схеми. Детерміновані сталі і детерміновані зростаючи ренти. Наперервні ренти. 
Прибутковість інвеситційних проектів 
НЕ 1.2. Основні характеристики тривалості життя 

Тривалість життя як випадкова величина, функція виживання, крива смертей, інтенсивність 
смертності, аналітичні закони смертності 
НЕ 1.3. Залишковий та заокруглений час життя 

Розподіл залишкового часу життя, основні величини, пов’язані із залишковим часом життя. 
Розподіл заокругленого часу життя, характеристики, наближення для значень функції виживання 
між цілими роками 
НЕ 1.4. Таблиці тривалості життя 

Загальні таблиці, тадлиці відбору ризику, таблиці з відбором обмеженої дії 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Аналіз моделей страхування життя. Пожиттєві ренти» 

 
НЕ 2.1. Аналіз моделей короткострокового страхування життя 

Короткострокове страхування, точний і наближений розрахунок ймовірності банкрутства, 
принципи призначення страхових премій 
НЕ 2.2. Аналіз моделей довгострокового страхування життя 

Загальна модель довгострокового страхування життя, ймовірність банкрутства, разові 
нетто-премії для основних видів страхування (неперервних і дискретних), врахування 
андеррайтингу. 
НЕ 2.3. Пожиттєві ренти і періодичні премії 

Пожиттєві ренти, що виплачуються раз на рік, актуарна приведена вартисть і актуарне 
накопичення, пожиттєві ренти, що виплачуються з певною частотою. Періодичні нетто-премії; 
премії що враховують витрати; розрахунок захисної надбавки 

 
 

Основна література до курсу: 
 

9. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - 
М.:Анкил, 2002. – 261с. 

10. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. – М.:Финансово-актуарный 
центр, 1994.– 85 с. 

11. Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир,1995.-154с. 
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12. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. Том 1.  – 
М.:Янус-К, 2001. – 211 с. 

13. Оленко А.Я. Актуарна математика. Задачі. Навчально-методичний посібник. – К: 
НаУКМА, 2005. – 76 с.   

14. Курилова Н. Аналіз ризиків з допомогою ЕОМ. Дипломна робота. – Чернівці, 2007 
 
«МАРКОВСЬКІ ТА НАПІВМАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ У СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЯХ 

СИСТЕМ» 
135 год. (4.5 кредитів) 

 
Марківські та напвмарківські процеси один з потужних математичних засобів опису 

реальних процесів. Вивчення властивостей даних процесів дозволяє глибше розуміти природу 
об’єктів, які він описує.  

 
Мета дисципліни: ознайомити студентів із основними поняттями теорії марківських та 
напівмарківських процесів, методологією, методиками практичного моделювання 
дискретних марківських процесів на ЕОМ. 

Студенти повинні знати: основні поняття теорії марківських процесів, процесів 
відновлення; уміти застосовувати методики до розв'язання практичних задач з використанням 
сучасного програмного забезпечення. 

 
Студенти повинні вміти: Класифікувати стани в дискретному ланцюзі Маркова, будувати 

стохастичні та напівстохастичні ядра, будувати неперервні марковські та напівмарковські 
процеси, оцінювати параметри даних процесів, будувати мартингальну характеризацію 
марковських процесів. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«Стохастичні моделі фінансової математики» 
 

НЕ 1.1. Процес відновлення. 
Означення процесу відновлення, функція відновлення, її властивості. 

НЕ 1.2. Рівняння відновлення 
Рівняння відновлення, властивості Функціонали в схемі відновлення. 

НЕ 1.3. Граничні теореми. 
Граничні теореми для процесу відновлення та їх ймовірнісна інтерпретація. 

НЕ 1.4. Дискретні ланцюги Маркова. 
Означення. Класифікація станів Побудова імовірнісних моделей. Теорема солідарності. 

Випадкове блукання на прямій. Алгебраїчна теорія скінченних ланцюгів Маркова. Ергодичні 
теореми. 
НЕ 1.5. Рівняння відновлення. 

Розв’язування рівнянь відновлення. Знаходження характеристичного показника для даних 
рівнянь. 
НЕ 1.6. Класифікація стані в дискретного ланцюга маркова.  Теорема солідарності. 

Класифікація станів дискретного ланцюга Маркова, що характеризується стохастичною 
матрицею. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Розрахунки вартостей похідних цінних паперів» 
 

НЕ 2.1. Ланцюги Маркова з неперервним часом.  
Конструктивне описання. Рівняння Колмогорова. Властивості. Приклади. 

НЕ 2.2. Ергодичні теореми для ланцюгів Маркова з неперервним часом. 
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Ергодичні теореми для ланцюгів Маркова з неперервним часом. Процеси смерті і 
розмноження. Процеси чистого розмноження. 
НЕ 2.3. Напівмарківські процеси. 

Процеси марковівського відновлення. Напівмарківські процеси. Граничні теореми для 
напівмарківських процесів. 
НЕ 2.4. Конструктивне описання. Рівняння Колмогорова. 

Конструктивне неперервних марківських процесів. Пряме та обернене рівняння 
Колмогорова. 
НЕ 2.5. Процеси марковівського відновлення 

Побудова процесів марківського відновлення. Зв'язок з неперервними марківськими 
процесами. 
НЕ 2.6. Побудова напівмарковських процесів 

Побудова напівмарковських процесів. Обчислення характеристик напівмарковських 
процесів. 
НЕ 2.7. Граничні теореми для напівматковських процесів. 

Вміти будувати граничні процеси для напівмарковських процесів в серії з малим 
параметром. 

 
Основна література до дисципліни 

 
15. Царьков Е.Ф., Ясинский В.К. Квазилинейные стохастические дифференциально-

функциональные уравнения.– Рига: Зинатне, 1992.– 328 с. 
16. Ясинский В.К. Стохастические дифференциально-функциональные системы со всей 

предысторией.– К.: Изд-во ТВiМС, 2003.– 254 с. 
17. Марковские и полумарковские процесы/ В.В. Анисимов, А.А. Война. – Учеб. пособие. – 

Киев: КГУ, 1986. – 88с. 
4. Дуб Дж.  Вероятносные процессы.-М.: Физматгиз, 1963.-605с; 

5.Пугачев В.С., Синицин М.И. Стохастические дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1998. 
– 682с; 

6.Тихонов В.И, Миронов М.А. Марковские процессы. – М.: Советское радио, 1977. – 448с; 
7.Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её применение. – Т.1. – М.: Мир, 1967.- 498 с; 
8.Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её применение. – Т.2. – М.: Мир, 1967.- 752 с; 
9.Королюк В.С, Царков Е.Ф., Ясинский В.К. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. – В 

3-х томах. – Т.3. – Випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика. – Чернівці. 
Видавництво «Золоті литаври», 2009. – 798 с, 

 
 

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ» 
108 год (4 кредити) 

 
Мета дисципліни – ознайомити студентів з основами використання сучасних технологій 

програмування для створення прикладних програм на прикладі середовища програмування Delphi, 
технологіями об’єктно-зорієнтованого та візуального програмування на прикладі сімейства 
операційних систем Windows, технологіями WEB-програмування і NET-програмування. 

Вивчаючи дисципліну, студенти розглянуть поняття методології та технології 
програмування, життєвого циклу програмного забезпечення, традиційної архітектури комп’ютера, 
покоління і класифікацію традиційних мов програмування. В процесі оволодіння основами 
програмування в середовищі Delphi студенти розглянуть основні складові частини цієї системи 
програмування, архітектуру проекту Delphi, загальну схему одержання придатної до виконання 
програми, поняття і методи компіляції та компоновки програми в середовищі Delphi, способи 
відладки програм. Під час лабораторних занять студенти вивчать і закріплять основні методі і 
засоби імперативного, структурного, функціонального, логічного, модульного і паралельного про-
грамування, без яких неможливо створювати програми для розв’язання найпростіших задач інших 
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дисциплін і спецкурсів, де передбачено виконання лабораторних робіт із використанням основ 
програмування.  

Студенти повинні знати поняття методології та технології програмування, життєвого циклу 
програмного забезпечення, традиційної архітектури комп’ютера, покоління і класифікацію 
традиційних мов програмування, основні складові частини системи програмування Delphi, ар-
хітектуру проекту Delphi, загальну схему одержання придатної до виконання програми, поняття і 
методи компіляції та компоновки програми в середовищі Delphi, способи відладки програм в 
Delphi; поняття, основні методі і засоби імперативного, структурного, функціонального, 
логічного, модульного і паралельного програмування; основні поняття об’єктно-зорієнтованого та 
візуального програмування, поняття багатозадачності, події, процесу, потоку, основні візуальні 
компоненти середовища Delphi, основні способи адресації ресурсів в мережі Internet, технології 
публікації баз даних в мережі Internet, поняття сценаріїв JavaScript, JScript і VBScript, поняття 
інтерфейсів CGI, WinCGI та ISAPI/NSAPI, поняття ASP, PHP та IDC/HTX-сторінок, технології 
створення WEB-сторінок та WEB-застосувань.  

Студенти повинні вміти створювати в середовищі Delphi прикладні програми в ОС Windows 
для розв’язання найпростіших задач інших дисциплін і спецкурсів, де передбачено виконання 
лабораторних робіт із використанням програмування, застосовувати на практиці набуті знання для 
розв’язування прикладних математичних, статистичних та інших задач. 
Методи викладання та навчання: лекції і лабораторні заняття. 
Лектор: Береза Віталій Юрійович. 
Екзамен (7 семестр). 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
«Системи і технології програмування» 

 
НЕ 1.1. ЛЕКЦІЯ «Вступ. Основні поняття і означення»  

Програмування; теорія програмування; методологія програмування; технологія програмуван-
ня; історія технології програмування; мова програмування; програма і програмний продукт; жит-
тєвий цикл програмного забезпечення; архітектура комп’ютера; модель обчислень мови 
програмування; традиційна архітектура комп’ютера. 
 
НЕ 1.2. ЛЕКЦІЯ «Класифікація обчислювальних систем»  

Функціональна класифікація комп’ютерів. Традиційна архітектура комп’ютера. Модифікації 
традиційної архітектури комп’ютера. Проблеми і перспективи розвитку обчислювальних систем. 
 
НЕ 1.3. ЛЕКЦІЯ «Історія й еволюція мов програмування. Традиційні мови програмування»  

Історія й еволюція мов програмування. Покоління мов програмування. Конструкції традицій-
них мов програмування. Приклади традиційних мов програмування. Проблеми й перспективи 
розвитку мов програмування. 
 
НЕ 1.4. ЛЕКЦІЯ «Сучасні системи програмування»  

Поняття та виникнення. Основні етапи створення програм засобами сучасних систем програ-
мування. Основні компоненти сучасних систем програмування. Поняття транслятора, компілятора 
та інтерпретатора. Проблеми й перспективи розвитку систем програмування. Архітектура проекту 
Delphi. 
 
НЕ 1.5. ЛЕКЦІЯ «Класифікація технологій програмування Імперативне програмування»  

Структурне програмування. Функціональне програмування. Логічне програмування. 
Програмування в обмеженнях. Модульне програмування. Паралельне програмування. 
 
НЕ 1.6. ЛЕКЦІЯ «Програмування із використанням подій»  

Поняття системи реального часу. Поняття системи розподіленого часу. Поняття події. Поняття переривання. 
Різновиди подій. 
 
НЕ 1.7. ЛЕКЦІЯ «Загальна характеристика візуальних компонентів Delphi»  
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Властивості, події, методи, клас TStrings. Відображення тексту. Введення та редагування ін-
формації. Робота зі списками. Робота з кнопками. Використання перемикачів. Об'єднання 
елементів управління. 
 
 
 
НЕ 1.8. ЛЕКЦІЯ «Багатокористувальницкі і багатозадачні системи»  

Поняття однокористувацької пакетної обробки. Поняття мультипрограмної системи. Поняття 
багатозадачності. Поняття процесу. Основні принципи роботи операційної системи із процесами. 
Поняття потоку. Поняття зависання і тупика. 
 
НЕ 1.9. Лабораторна робота №1. «Програмування розгалужень і циклів засобами Delphi» 
 
НЕ 1.10. Лабораторна робота №2. «Програмування подій засобами Delphi» 
 
НЕ 1.11. Лабораторна робота №3. «Програмування файлів записів засобами Delphi» 
 
НЕ 1.12. Лабораторна робота №4. «Програмування мультимедійних програм засобами Delphi» 
 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
«Технології програмування в операційній системі Windows» 

 
НЕ 2.1. ЛЕКЦІЯ «Принципи роботи прикладних програм операційної системи Windows»  

Графічний інтерфейс користувача Windows. Поняття диспетчера подій та його функції. 
Основні концепції ОС Windows. Реальний, стандартний і захищений режими роботи Windows. 
Віртуальні машини Windows. Застосування Win16 і Win32. 
 
НЕ 2.2. ЛЕКЦІЯ «Об’єктно-орієнтоване програмування» 

Поняття об’єкту і класу.  Поля, властивості і методи.  Події. Інкапсуляція. Спадкування. Полі-
морфізм. Класифікація і способи використання методів. 
 
НЕ 2.3. ЛЕКЦІЯ «Технології WEB-програмування» 

Основні поняття. Поняття URL і DNS адрес. Протоколи передачі даних HTTP і TCP/IP. Універ-
сальний вказівник ресурсів. Поняття URL і DNS адрес. Технології публікації баз даних. Сценарії 
JavaScript, JScript і VBScript. Елементи керування ActiveX. Аплети і сервлети Java. Інтерфейси CGI і 
WinCGI. Інтерфейси ISAPI/ NSAPI. ASP, PHP и IDC/HTX-сторінки. Формування Web-сторінок. Ста-
тична публікація БД. Динамічна публікація БД. Web-застосування. 
 
НЕ 2.4. ЛЕКЦІЯ «Технології NET-програмування» 

Технології NET-програмування 
 
НЕ 2.5. Лабораторна робота №5. «Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування» 
 
НЕ 2.6. Лабораторна робота №6. «Набуття навиків об’єктно-орієнтованого програмування у 

Delphi» 
 
НЕ 2.7. Лабораторна робота №7. «Створення WEB-сайтів засобами HTML» 
 
НЕ 2.8. Лабораторна робота №8. «Створення WEB-застосувань засобами Delphi» 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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6. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование. – М.: Мир, 1993. 
7. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

программирования. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2001. 
8. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – СПб.: 

Символ-Плюс, 1999. 
9. Жоголев Е. А. Лекции по технологии программирования. – М.: МГУ, факультет ВМиК, 

рукопись, 1996. 
10. Ахо А., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2001. 
11. Петзолд Ч. Программирование для Windows 95. – СПб.: BHV, 1997. 
12. Тейксейра С., Пачеко К. DELPHI 5. Руководство разработчика.  – СПб.: Питер, 2000. – 832 с. 
13. Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. DELPHI 6. – СПб.: Питер, 2000. – 1148 с. 
14. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. – Львів: Деол, 

СПД Глинський, 2004. – 176 с. 
 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ»* 
54* год. (1,5* кредитів) 

 
Метою дисципліни «Методика викладання інформатики» є: 

• забезпечення глибокого вивчення студентами наукових і психолого-педагогічних основ 
структури і змісту курсу шкільного інформатики, розуміння методичних ідей, закладених в 
них; 

• вироблення у студентів практичних навиків проведення навчальної роботи на рівні вимог 
середньої школи; 

• виховання в майбутніх вчителів вмінь вирішувати проблеми викладання інформатики, 
формування навиків самостійного аналізу процесу викладання, творчого підходу до 
викладання; 

• ознайомлення студентів з різними засобами спілкування з ЕОМ, з використанням різних 
типів обчислювальної техніки, прививання навиків роботи з ЕОМ; 

• вироблення вмінь організовувати роботу учнів у комп’ютерному класі, керувати їх роботою 
в умовах локальної мережі; навчити студентів орієнтуватися в апаратному і програмному 
забезпеченні, котре постійно змінюється, вміти застосовувати різні програмні засоби. 

Студенти повинні знати: 
• мету і завдання курсу інформатики у середній школі; 
• програми, за якими здійснюється викладання інформатики; 
• вимоги до основних розділів, тем програм; 
• структуру діяльності вчетеля інформатики; 
• вимоги до складання конспектів занять, типологію занять; 
• перелік літератури, рекомендованої МОН України для викладання інформатики; 
• типологію навчальних завдань з курсу інформатики; 
• класифікацію педагогічних програмних засобів та вимоги до них; 
• порядок легалізації програмного забезпечення. 

Студенти повинні вміти: 
• планувати свою діяльність як викладач інформатики; 
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• аналізувати підручники з інформатики; 
• складати та оформлювати календарні плани; 
• складати конспекти занять; 
• готувати дидактичне забезпечення занять; 
• організовувати безпечне навчання в кабінеті інформатики; 
• застосовувати теоретичні знання з методики до організації навчально-виховного 

процесу; 
• організовувати позакласну роботу з інформатики; 
• складати тестові завдання різних типів згідно вимог; 
• добирати необхідне програмне забезпечення навчального призначення; 
• проводити загально методичний аналіз уроку.  

  
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 
 

Змістовний модуль 1. 
«Загальна методика навчання інформатики» 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Методика викладання інформатики як часткова дидактика. Зв’язок МВІ з 
іншими науками 
Мета вивчення інформатики у середній школі. Виховання в процесі вивчення інформатики. Зміст 
понять «комп’ютерна грамотність», «інформаційна культура». Зв’язок МВІ з філософією, 
інформатикою, психологією і педа-гогікою. Історія розвитку прогресивних ідей в МВІ. 
НЕ 1.2. (Лекція) Підручники та навчальні посібники з інформатики. Навчальні програми з 
інформатики 
Змістовна характеристика підручників і навчальних посібників з інформатики. Міжпредметні 
зв’язки у викладанні інформатики та інших начальних дисциплін. Особливості вивчення 
інформатики в умовах різного забезпечення шкіл обчислювальною технікою. Змістовна 
характеристика навчальних програм з інформатики. Основні напрямки модернізації освіти в 
області інформатики. 
НЕ 1.3. (Лекція) Принципи  дидактики в контексті викладання інформатики 
Реалізація принципів дидактики у викладанні інформатики. Методи навчання інформатики. 
Індукція, дедукція, аналогія. Аналіз і синтез. Первинні та визначальні поняття. Види означень. 
Способи введення понять. Класифікація понять. Основні поняття і методика їх вивчення. 
НЕ 1.4. (Лекція) Організаційні форми навчання інформатики. 
Типи занять з інформатики та їх структура. Традиційні методи навчання: розповідь, лекція, 
евристична бесіда, самостійна робота, вправа, лабораторна робота. Способи перевірки знань і 
навиків учнів. Принцип оберненого зв’язку в навчанні. Модернізація методів навчання. Різні 
прийоми активізації мисленнєвої діяльності учнів. Проблемне навчання. 
НЕ 1.5. (Лабораторна робота)  Методика навчання основних розділів інформатики. 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.6. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Інформація, інформаційні процеси», 
«Інформаційна система» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.7. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Операційні системи», «Робота з 
дисками» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.8. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Графічні редактори», «Текстовий 
редактор» 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 1.9. (Лабораторна робота) Методика вивчення тем «Електронні таблиці», «Бази даних». 
Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

Змістовний модуль 2. 
«Часткова методика навчання інформатики» 
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НЕ 2.1. (Лекція). Програмно-педагогічні засоби. 
Програмувальне навчання. Зміст поняття і види програмно-педагогічних засобів. Операційно-
дидактичне середовище як ідеальний програмно-педагогічний засіб. Проблеми впровадження 
програмно-педагогічних засобів в навчальний процес. Мультимедіа в освіті. 
НЕ 2.2. (Лекція). Методичні аспекти підвищення ефективності занять з інформатики. 
Підготовка вчителя до заняття. Використання засобів наочності у викладанні курсу інформатики. 
Організація самостійної роботи. Розвиток навиків самоконтролю. Диференційований та 
індивідуальний підходи при навчанні інформатики. Принципи підбору індивідуальних і групових 
завдань. Організація практичних занять на ЕОМ. Організація позакласної роботи з інформатики. 
Факультативні заняття. 
НЕ 2.3. (Лекція). Організація навчання інформатики у комп’ютерному класі. 
Засоби навчання інформатики: комп’ютерний клас. Програмне забезпечення. Організація роботи в 
комп’ютерному класі. Рекомендації до проведення занять. Специфіка роботи вчмтеля в умовах 
локальної мережі. Управління і контроль за роботою учнів. 
НЕ 2.4. (Лекція). Екзамен з інформатики. 

Методика проведення консультацій до екзамену. Методика складання екзаменаційних 
білетів. Критерії оцінювання знань. 
НЕ 2.5. (Лабораторна робота) Методика вивчення теми «Глобальна мережа Internet» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 2.6. (Лабораторна робота) Методика вивчення теми «Мультимедійні презентації» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
НЕ 2.7. (Лабораторна робота)  Методика вивчення теми «Основи алгоритмізації і 
програмування» 

Підготовка конспекту заняття з тем зазначеного розділу. 
 

Основна література до дисципліни: 
 

26. Бороненко Т.А. Методика обучения информатике (теоретические основы). Учеб. пособ. – 
СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. – 100 с. 

27. Бороненко Т.А., Рыжова Н.И. Методика обучения информатике (специальная методика). 
Учеб. пособ. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. – 134 с. 

28. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. – Минск: Вышейшая шк., 1998. – 431 
с. 

29. Зотов Ю.Б. Организация современного урока. – М., 1983 
30. Каймин В.А. Методика преподавания информатики. – М.: МГИУУ, 1990 
31. Конаржевський Ю.А. Анализ урока. – М., 2000 
32. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с. 
33. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 4 ч./ За ред. акад.. 

М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2003. 
34. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981 
35. Поташник М., Левит М. Подготовка и проведение открытого урока //Відкритий урок - №9-

10 
36. Птицин И.В. «Современные требования к преподавателю» //ИНФО.- 2000.-№9. С. 44-46. 
37. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса информатики. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 167 с. 
38. Шарко В.Д. Сучасний урок. – Київ, 2005 
39. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів – Запоріжжя: Прем’єр, 

2003. – 304 с. 
40. Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г.,  Соколов А.Ю. Інформатика 10-11 кл. 

Видавництво Факт, Навчальна книга. 
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41. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне 
програмування). Базовий курс. Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2005. –250 
с. 

42. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування 
(процедурне програмування). Навч. посіб. доп. та випр. – Шепетівка: Аспект, 2004.–160 с. 

 
 
 

Напрям „Математика” 
Кваліфікація спеціаліст 
Спеціальність „Математика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

 
«ІСТОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИКИ» 

54 год. (2 кредитів) 
 

Вивчення історії та методології математики є дуже важливим для формування у студентів 
цілісного уявлення про математику та зв’язок між різними її напрямками, шляхи створення та 
розвитку тих чи інших розділів математики. 
 Мета курсу: скласти цілісне уявлення про математику, її сучасний стан, та її місце в 
системі наукових знань людства.  
 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: як виникли поняття, ідеї, 
математичні методи, як історично склалися окремі математичні теорії; характер і особливості 
розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також вклад, внесений в 
розвиток математики великими вченими минулого, в першу чергу вітчизняними вченими. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: аналізувати об’єктивні закони розвитку 
математики, розвивати багатогранні зв’язки математики, особливо зв'язок математики з 
практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук; виявляти вплив економічної 
і соціальної структури суспільства на вміст та характер розвитку математики, роль цілого народу, 
особливості вчених та колективів учених (математичних шкіл). 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Період зародження математики. Період елементарної математики» 

 
НЕ 1.1 «Вступ» 
 Предмет історії і методології математики, загальні відомості розвитку математики, основні 
періоди в розвитку математики, їх коротка характеристика. 
 
НЕ 1.2  «Період зародження математики» 
 Виникнення перших математичних понять і уявлень в стародавньому світі: математичні у 
знання Єгипту, стародавньому Вавілоні, стародавньому і середньовічному Китаї, в стародавній та 
середньовічній Індії. 
 
НЕ 1.3 «Період елементарної математики» 
 Побудова перших математичних теорій в стародавній Греції, математика в країнах Азії, 
Ближнього і Середнього Сходу, розвиток математики в середньовічній Європі та в період 
Відродження; стан розвитку елементарної математики в країнах Західної Європи та Росії в 17-му 
столітті.   
 

Змістовий модуль 2 
«Період математики змінних величин. Період сучасної математики» 
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НЕ 2.1 «Період математики змінних величин» 
 Виникнення і розвиток аналітичної геометрії, створення аналізу нескінченно малих; 
виникнення і розвиток теорії рядів, розвиток теорії диференціальних рівнянь, виникнення і 
розвиток теорії ймовірностей, варіаційного числення. Особливості розвитку математики в Росії. 

 
НЕ 2.2 «Період сучасної математики» 
 Створення неевклідової геометрії, розвиток багатовимірної геометрії, формування сучасної 
алгебри, виникнення і розвиток теорії наближення функцій, розвиток теорії функції комплексної 
змінної, виникнення і розвиток функціонального аналізу; прикладна і обчислювальна математика. 
Математика в Україні. 
 
НЕ 2.3 «Заключення» 
 Академії, університети, науково-дослідні інститути. Стан розвитку математики на початку 
третього тисячоліття. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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8. Хрестоматія по истории математиик. Под редакц. А.П. Юркевича. – М.: Просвещение, 1976, 

1977. – Т.1,2. 
9. Вивальнюк Л.М., Ігнатенко М.Я. Елементи історії математики. Навч. посібник. – К.: Ін-т змісту 

і методики навчання, 1996. – 178 с. 
10.  Граціонська Л.М. Нариси з народної математики України. – К.: Вид. ун-ту, 1969. – 99 с. 
11.  Бородин А.И., Бугай А.С. Биографический словар в области математики. – К.: Рад. шк., 1979. – 

607 с. 
12.  Глайзер Г.И. История математики в средней школе. – М.: просвещение, 1970. – 460 с. 
13.  Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. – К.: Рад. шк., 1987. – 654 с. 
14.  Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів / Упоряд. і перевед. О.К. 

Романчика. – Львівська істор.-просв. орган. «Меморіал», 1992. – 544 с. 
 

 
„КЛАСИФІКАЦІЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ”  

 (108 годин, 4 кредити) 
 

Мета даного курсу 
• виробити уміння і навички розв’язування і аналізу олімпіадних задач;  
• вивчити методику викладу розв’язань олімпіадних задач; 
• виробити навички складання олімпіадних задач, оцінювання степеня їх складності і формування 
завдань для проведення учнівських математичних олімпіад і грамотного та справедливого їх 
оцінювання, підготовки і проведення математичних вечорів, вікторин чи інших заходів. 

Студент повинен знати 
• ознаки подільності, малу теорему Ферма; 
• нерівності між середніми, нерівність Коші-Буняковського, нерівність Йенсена; 
• формулу Біне; 
• принцип Діріхле; 
• принцип множення; 
• теорему Ейлера про зв’язок між кількістю вершин, ребер і граней у довільному многограннику; 
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• метод Коші розв’язування функційних рівнянь; 
Студент повинен уміти 
• розв’язувати задачі на використання ознак подільності; 
• розв’язувати Діафантові рівняння методом розкладу на множники і з доопмогою методу 
нескінченного спуску; 

• використовувати класичні нерівності до доведення нерівностей; 
• виводити формулу загального члена послідовності чисел Фібоначчі; 
• застосовувати принцип Діріхле до розв’язування олімпіадних задач; 
• застосовувати принцип множення і комбінаторні сполуки до розв’язування олімпіадних задач; 
• застосовувати принцип крайнього, ідеї розфарбування, симетричного ходу до розв’язування 
текстових олімпіадних задач; 

• застосовувати метод Коші та метод підстановок до розв’язування функційних рівнянь. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за наступними двома змістовними модулями. 
 

 Модуль 1. Елементи теорії чисел в олімпіадних задачах 

НЕ 1.1 
Подільність чисел. 
Подільність та 
многочлени 

Основна теорема арифметики. Теореми Евкліда та Лежандра. Досконалі числа  
та теорема Ейлера.  
Ознаки подільності. Використання остач в задачах на подільність. 
Точні квадрати.  
Мала теорема Ферма в задачах на подільність. 

НЕ 1.2 Рівняння в цілих числах 

  Піфагорові трійки. 
Розв’язування рівнянь в цілих числах за допомогою розкладу на множники. 
Метод нескінченного спуску. 
Використання подільності чисел, остач та оцінок при розв’язуванні рівнянь в 
цілих числах. 
Контрольна робота. 

 Модуль 2.Основні принципи та методи розв’язування олімпіадних задач. 

НЕ 2.1 Різні методи доведення 
нерівностей 

Різні методи доведення нерівності Коші між середнім арифметичним та 
середнім геометричним та її застосування. 
Нерівність Коші-Буняковського-Шварца та її застосування. 
Методи доведення умовних нерівностей (метод Штурма, принцип крайнього 
тощо). 

НЕ 2.2 
Нестандартні методи 
розв’язування рівнянь і 
систем рівнянь 

Використання властивостей і композиції функцій при розв’язуванні рівнянь і 
нерівностей. 
Нестандартні методи розв’язування систем рівнянь. 
Тригонометричні підстановки в задачах. 
Геометричні методи розв’язування алгебраїчних задач. 

НЕ 2.3 Принцип Діріхле 

Використання принципу Діріхле при розв’язуванні арифметичних та 
алгебраїчних задач. 
Принцип Діріхле в задачах на подільність. 
Принцип Діріхле в геометрії 
Задачі на розфарбовування. 
Контрольна робота. 

 
 Основна література 

1. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С. Вибрані питання елементарної  математики. Чернівці: ЧДУ, 1997. – 
102 с. 
2. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С. Принцип Діріхле в задачах. Чернівці: Рута, 2000. – 77 с. 
3. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С. Задачі з вибраних тем елементарної  математики. Чернівці: Рута, 2002. 
– 96 с. 
4. Михайловський В.І., Ядренко М.Й., ... Збірник задач республіканських математичних олімпіад. 
– К.: ВШ, 1979. – 264 с. 
5. Вишенський В.А., Ядренко М.Й. Збірник задач для учасників олімпіад юних математиків. – К.: 
РШ, 1963. – 110 с. 
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6. Конет І.М., Паньков В.Г., Радченко В.М., Теплінський Ю.В. Обласні математичні олімпіади. – 
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 304 с. 
7. Федак І.В. Методи розв’язування олімпіадних завдань з математики і не тільки їх. – Чернівці: 
Зелена Буковина, 2002. – 340 с. 
8. Пенцак Є., Юрчишин А. Функційні рівняння. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львів. ун-ту, 1998. – 112 
с. 
9. Канторович А.Г.  Математичні софізми і парадокси.  –  К.: РШ,  1983. – 208 с.   
10. Гальперин Г.А., Толпыго А.К. Московские математические олимпиады. -  М.: Просв., 1986. – 
112 с. 

 
«ВИБРАНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ» 

81 годин (3 кредити) 
Різні реальні процеси моделюються еволюційними рівняннями із самоспряженими 

операторами, що мають дискретний спектр. При дослідженні таких рівнянь використовуються 
позитивні та негативні простори, побудовані за відповідними операторами, які вкладаються у 
простір формальних рядів Фур’є. Отримано важливі результати про коректну розв’язність задачі 
Коші для таких рівнянь у різних шкалах позитивних та негативних просторів.  

Мета курсу: студенти повинні опанувати основи спектральної теорії самоспряжених 
операторів у гільбертовому просторі, теорії формальних рядів Фур’є, результати про коректність 
задачі Коші для еволюційних рівнянь із самоспряженими операторами.  

Студент повинен знати: основні типи просторів основних та узагальнених елементів, 
побудованих за самоспряженим оператором, властивості розв’язків еволюційних рівнянь з 
оператором, спектр якого є дискретним. 

Студент повинен вміти: застосовувати методи теорії формальних рядів Фур’є для 
встановлення коректності задачі Коші у різних шкалах позитивних та негативних просторів. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
Змістовний модуль 1 «Простори основних та узагальнених елементів. Формальні ряди 

Фур’є» 
НЕ 1.1. Простори основних та узагальнених елементів 

Спряжені та самоспряжені оператори в гільбертовому просторі. Основні властивості. 
Характеристика спектра самоспряженого оператора. Простори основних та узагальнених 
елементів як позитивні та негативні простори, побудовані за невід’ємним самоспряженим 
оператором. Індуктивні та проективні границі просторів, пов’язаних ланцюжком. 
НЕ 1.2. Формальні ряди Фур’є 

Побудова невід’ємного самоспряженого оператора A   з суто дискретним спектром за 
фіксованою послідовністю додатних чисел. Простір  рядів  Фур’є як негативний 
простір, побудований за оператором . Основні класи нескінченно диференційованих елементів 
невід’ємного самоспряженого оператора. Характеристика таких класів у термінах коефіцієнтів 
Фур’є їхніх елементів. 

Змістовний модуль 2 «Еволюційні рівняння з оператором, спектр якого є суто 
дискретним» 

НЕ 2.1. оператор нескінченного порядку

формальних
 A

 ( )Aϕ  
Побудова за оператором оператора нескінченного порядку A  ( )Aϕ  з суто з дискретним 

спектром. Необхідні й достатні умови неперервності оператора ( )Aϕ . 
НЕ 2.2. Властивості розв’язку еволюційного рівняння з оператором ( )Aϕ  

Теорема про зображення розв’язку ( ) ( ], 0,u t t T∈ ,еволюційного рівняння з оператором 

( )Aϕ . Дослідження властивостей ( )u t . Теорема про граничне значення  ( )u t  при 

Характеристика класів (шкал) множин початкових значень 

0t →+ . 

( )u t  при Коректна 
розв’язність задачі Коші. Задача Коші для еволюційного рівняння з оператором дробового 
диференціювання нескінченного порядку, який діє у просторі узагальнених періодичних функцій. 

 

0t →+ . 
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Основна література до дисципліни 
 

1. Горбачу В. И., Горбачу М. Л. Граничные задачи для дифференциально– операторных 
уравнений. –– Киев: наукова думка, 1984. ––283 с. 

2. Городецький В. В. Задача Коші для еволюційних рівнянь нескінченного порядку. –
Чернівці: Рута, 2005. – 291 с. 

3. Городецький В. В. Еволюційні рівняння в зліченно-нормованих просторах нескінченно 
диференційованих функцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 400 с. 

 
 

«БАЗИ ДАНИХ» 
81 год.  (3 кредити) 

 
Інформація завжди відігравала в житті людини важливу роль. Окремі блоки інформації, які 

пов’язані  між собою і утворюють структури, називаються базами даних (БД).  Інформацію можна 
зберігати як у  паперовому, так і електронному вигляді. Проте, якщо потрібно працювати з 
великими масивами даних, оперативно їх поновлювати та відображати в певних формах, 
зв’язувати  різні блоки інформації в єдине ціле, користуватися єдиною базою багатьом 
користувачам, тоді не можливо обійтись без спеціальних програм, які здійснюють керування 
базами даних – СКБД. Головна роль СКБД полягає у забезпеченні користувача інструментарієм, 
який дозволяє оперувати даними в абстрактних термінах, не пов’язаними зі способами їхнього 
зберігання в персональному комп’ютері. СКБД – це лише засіб, за допомогою якого 
задовольняють потреби в зберіганні,  вибірці та обробці даних. База даних і прикладна програма 
нерозривно пов’язані між собою. 

Мета  курсу:  ознайомлення студентів з основами загальної теорії баз даних, основними 
принципами проектування реляційних баз даних, функціональними можливостями СКБД Access. 
Знання і досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності 
студентів при проектуванні конкретних баз даних, а також при освоєнні інших сучасних систем 
керування базами даних та при проектуванні в цих середовищах конкретних баз даних. 
 Студент повинен знати:  основні поняття теорії баз даних,  структуру бази даних Access, 
способи створення об’єктів бази даних  Access. 
 Студент повинен вміти: працювати в середовищі Access, створювати  схему бази даних 
певної предметної області. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати  і захистити реферат, 
виконати 7 лабораторних робіт, написати  самостійну роботу з проектування схеми баз даних й 
інформативний диктант з курсу. 

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 «Елементи теорії баз даних  та СКБД» 
 

НЕ 1.1. Поняття про інформаційні системи, бази даних та СКБД. Моделі даних 
Загальні відомості про системи баз даних та системи керування базами даних. Моделі 

даних 
НЕ 1.2. Реляційні бази даних. Проектування реляційних баз даних 

Елементи реляційної бази даних. Нормалізація. Етапи проектування реляційних баз даних. 
Приклади 
НЕ 1.3. Функціональні можливості СКБД Ms Access. Бази даних у СКБД Ms Access 

Загальна  характеристика СКБД Ms Access  та її функціональні можливості. Структура баз 
даних у Ms Access. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «Створення бази даних у  Ms Access. Додаткові засоби СКБД Ms Access» 
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НЕ 2.1. Таблиці 

Створення структури таблиці.  Стандартні типи даних. Зміна структури таблиці. 
Індексування даних та визначення первинних ключів.  Встановлення зв`язків між таблицями. 
НЕ 2.2. Форми 

Створення форми за допомогою автоформ. Створення форми за допомогою майстра. 
Використання конструктора форм. Створення командних кнопок у формі. Основні дії над 
елементами керування. Властивості елементів керування. Перегляд, збереження та використання 
форм. 
НЕ 2.3. Запити 

Пошук, сортування та фільтрація даних у  таблиці. Основні поняття запитів. Типи запитів. 
Можливості запитів. Результати запитів. Створення запитів на вибірку. Групові запити на вибірку. 
Перехресні запити. Параметричні запити. Створення запитів на зміни.  
НЕ 2.4. Звіти 

Створення автозвітів.  Використання майстрів звітів.  Використання конструктора звітів. 
НЕ 2.5. Макроси. Середовище програмування  у СКБД Ms Access 

Макроси та події. Створення макросів та кнопкових форм. Модулі. Використання змінних. 
Логічні конструкції VBA. Аналіз помилок. 
НЕ 2.6. Створення додатків у СКБД Ms Access 

Створення додатків, меню, діалогових вікон, панелей інструментів з використанням  
макросів та VBA.    
 НЕ 2.7. Робота   із зовнішніми даними 

Зв`язування зовнішніх даних. Робота із зв`язаними таблицями. Оптимізація зв`язаних 
даних. Імпортування зовнішніх даних. Експортування даних. 

 
Основна література до дисципліни: 

 
1. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных.– Харьков:  Фолио; М.: ООО 

«ИздательствоАСТ», 2002. – 504 с. 
2. Дейт К. Введение в системы баз данных. 7-е изд-е. – М.: Вильямс, 2002. – 1072 с. 
3. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань.-К.: Видавнича група BHV, 

2006.-384 с. 
4. Дженнингс Р. Использование Microsoft Access 2000. Специальное издание. – М.: Вильямс, 

2000. – 1152 с. 
5. Киммел П. Программирование для Microsoft Access 2002. – М.: Вильямс, 2003. – 480 с. 
6. Мак-Федрис П. Формы, отчеты и запросы в  Microsoft Access 2003. – М.: Вильямс, 2005. – 

416 с. 
7. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. – М.: ЗАО «Бином», 1999. – 

704 с. 
8. Системи керування базами даних Access: Методичні вказівки та завдвння до лабораторных 

робот / Укд.: Дрань М.М., Піддубна Л.А. – Чернівці: Рута, 2005. – 50 с. 
 

 «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
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організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 

величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 

працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 

коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 

виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 

методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 

технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 

виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 

захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
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НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 
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• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 
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НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
1. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
3.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 

2004. – 288 с. 
4.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 

“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
ДОДАТКОВА 

1. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 
Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 

2.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 

3.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 
обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 

4.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 
Аспект, 2003. – 112 с. 

  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 
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НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
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3. 

  
 

«ЗАГАЛЬНІ ПАРАБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ» 
108 год. (5 кредитів) 

 
Загальні параболічні крайові задачі є природним узагальненням основних еволюційних 

рівнянь математичної фізики і класичної механіки. Основою для розвитку теорії цих задач 
послужила класифікація рівнянь з частинними похідними І.Г.Петровського та дослідження в 
другій половині ХХ ст. Я.Б.Лопатинського. Отримано глибокі результати про коректність задач у 
різних функціональних просторах.  
 Мета курсу: студенти повинні опанувати параболічні за І.Г. Петровським системи, 
постановку задачі Коші та мішаних крайових задач, алгоритми їх розв’язання та результати про 
коректність цих задач. 
 Студент повинен знати: конструкцію систем і крайових умов, модельні задачі, побудову 
ядер Пуасона і функцій типу ядер Пуасона, редукцію загальної задачі до інтегральних рівнянь. 
 Студент повинен вміти: застосовувати перетворення Фур’є і метод пераметрикса до 
дослідження задачі Коші, використати перетворення Фур’є і Лапласа та оператори дробового 
диференціювання та інтегрування для встановлення коректності загальної крайової задачі в 
просторах класичних функцій. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати контрольну роботу з практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
Змістовий модуль 1 

«Задача Коші» 
 

НЕ 1.1 «Задача Коші для систем зі сталими коефіцієнтами та її властивості» 
 Задача Коші для системи рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Знаходження розв’язку за 
допомогою перетворення Фур’є. Задача Коші для неоднорідної системи (методом перетворення 
Фур’є). Нормальна фундаментальна матриця розв’язків задачі Коші для системи зі сталими 
коефіцієнтами і її властивості. Задача Коші для системи, коефіцієнти якої залежать від t. 
 
НЕ 1.2  «Задача Коші для неоднорідного рівняння. Об’ємні потенціали та їх властивості» 
 Функція Гріна задачі Коші для системи зі сталими коефіцієнтами і її властивості.  Формула 
Коші для розв’язку задачі Коші для неоднорідного рівняння. Задача Коші для систем, коефіцієнти 
яких залежать від параметра. Функція Гріна та її властивості. Поняття про об’ємні потенціали. 
Диференціальні властивості об’ємного потенціалу. Постановка задачі Коші для системи рівнянь зі 
змінними коефіцієнтами. 
 
НЕ 1.3 «Коректність задачі Коші для рівнянь зі змінними коефіцієнтами» 
 Постановка задачі Коші для інтегро-диференціального рівняння. Зведення задачі Коші до 
системи інтегральних рівнянь. Дослідження інтегральних рівнянь, які відповідають задачі Коші 
(побудова резольвенти).  Формулювання теореми про коректність задачі Коші при різних умовах 
гладкості і схема знаходження розв’язку. Поняття про фундаментальний розв’язок рівняння зі 
змінними коефіцієнтами, його конструкція та властивості. 
 
НЕ 1.4 «Задачі для рівнянь 2-го порядку параболічного типу» 
 Умова параболічності. Знаходження розв’язку задачі Коші. Інтеграл Пуасона. Фізична 
інтерпретація функції Гріна та інші її найважливіші властивості. 
  

Змістовий модуль 2 
«Крайові задачі» 
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НЕ 2.1 «Розв’язування модельної крайової задачі на півосі. Властивості розв’язків» 
 Постановка модельної задачі і формальне знаходження розв’язку за допомогою 
перетворення Фур’є-Лапласа. Постановка крайової задачі на піввісі. Властивості коренів 
характеристичного рівняння відповідної крайової задачі на піввісі. Умова Лопатинського і її 
формулювання для крайової задачі. Поняття нормальної фундаментальної матриці розв’язків 
крайової задачі на піввісі її побудова. Оцінки елементів нормальної матриці Q. Поняття про ядра 
Пуасона модельної задачі та знаходження. Властивості ядер Пуасона модельної задачі. Поняття 
про оператори дробового диференціювання та інтегрування, які відповідають оператору цілого 
диференціювання. 
 
НЕ 2.2 «Коректна розв’язність загальної параболічної крайової задачі» 
 Оператори дробового інтегрування та диференціювання, які відповідають параболічному 
оператору . Приклади. Функції типу ядер Пуасона та їх властивості (відношення до рівняння 
і порядок їх особливості, їх відношення до крайових умов). Постановка загальної крайової задачі 
та її зведення до системи інтегральних рівнянь першого роду. Теореми про коректність. Поняття 
про функцію Гріна загальної параболічної задачі. Квазіфункція Гріна. Нелокальна двоточкова 
крайова задача. Огляд новинок за журналами: «Український математичний журнал», доповіді АН 
НАН України, журнал «Диференціальні рівняння» та ін. 
 

 )(DΛ
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«ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ» 
81 год. (3 кредити) 

 
 Задачі для рівнянь з частинними похідними виникають в різних галузях математики, 
механіки, фізики, техніки, економіки,  екології та інших науках. Вони постійно тимулюють 
створення досконалих математичних моделей явищ і процесів та розвиток точних теорій.  
 Мета курсу: Ознайомлення студентів з прикладними задачами, які приводять до рівнянь 
дифузії, п’єзопровідності в областях зі змінними межами. Студенти повинні знати: постановки 
задач та алгоритми їх розв’язання; вміти: моделювати фізичні процеси, знаходити розв’язки 
(наближені або точні) відповідних мішаних задач з рухомими межами. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати контрольну роботу з практична частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
 

НЕ 1.1 «Задачі з рухомими межами для рівняння дифузії» 
 Вивід формули Гріна. Задача Діріхле з рухомими межами. Задача про замерзання грунту. 
Однофазна задача Стефана.  
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НЕ 1.2 «Сингулярні задачі проблеми Стефана» 
Поширення тепла в   середовищі зі змінними фазовим станом. Кристалізація розплаву при 

наявності у ньому пластинки. Задача теорії фільтрації. Задача Діріхле з  двофазним початковим 
станом. 
  

Змістовий модуль 2 
 

НЕ 2.1 «Задачі фільтрації і теплопровідності з рухомою межею» 
 Задача Неймана. Двошарова задача Стефана. Задача Стефана з циліндричною симетрією. 
Задача про фільтрацію ґрунту. Стабілізація розв’язку задачі Стефана. 
 
НЕ 2.2 «Двофазні задачі в циліндричних областях» 

Про двофазову квазілійну задачу Стефана. Редукція задачі до інтегрального рівняння.  
Огляд «новинок» за журналами: «Український математичний журнал», доповіді АН НАН 

України, журнал «Диференціальні рівняння» та інші. 
 

Р Е К ОМ Е Н Д О В А  Л І Т Е Р А Т У Р А  
 

1. Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. - Рига: „Звайгзне", 1967. – 453 с. 
2. Фридман А. Уравнения с частными производными. – М.: „Мир", 1968. – 426 с. 
3. Данилюк И.И. Избранные труды НАН Украины. – К.: Наукова думка, 1996. – 286 с.  
4. Тихонов А.Н., Самарський А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976. 
5. Матійчук М.І., Царьков М.Ю. Некласичні крайові задачі для параболічних рівнянь. Навчальний 

посібник – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с. 
 
10. Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці в галузі» „Оцінка умов праці при роботі на 
ПЕОМ” / Состав.: Л.В. Дементій, Ю.В. Менафова. – Краматорськ: ДДМА, 2000. – 24 c. 

 
 

«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ  РІВНЯНЬ З 
ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ» 

108 год. ( 5 кредитів) 
 

У наш час досить актуальними є чисельні методи розв’язування задач математичної фізики 
за допомогою комп’ютерної техніки. Це дозволяє знаходити наближені розв’язки різних задач, як 
лінійних, так і нелінійних. 
 Мета курсу: ознайомити студентів з математичною постановкою та числовими методами 
розв’язування задач для рівнянь з частинними похідними, важливих з точки зору застосувань, а 
також таких, які виступають як досить загальні моделі реальних явищ різноманітного характеру. В 
результаті вивчення курсу студент повинен набути навичок наближених обчислень, а також, 
виходячи з оцінки початкових даних, оцінити точність, з якою можна одержати результат; вміти 
змінювати моделі (наприклад, диференціальну на різницеву, нелінійну на лінійну і ін.).  
 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
доведення теорем та основні методи розділів курсу. В результаті вивчення курсу студент повинен 
вміти: використовувати комп’ютерну техніку при розв’язуванні задач для рівнянь з частинними 
похідними, складати програми на різних алгоритмічних мовах. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Основні поняття курсу. Різницеві схеми для параболічних рівнянь» 

 
НЕ 1.1 «Основні поняття курсу» 
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 Сітки і сіткові функції. Апроксимація простіших диференціальних операторів. Різницева 
задача. Стійкість різницевої схеми. 
 
НЕ 1.2  «Різницеві схеми для рівняння теплопровідності» 
 Різницеві схеми для рівняння зі сталими коефіцієнтами. Похибка апроксимації. 
Енергетична рівність. Стійкість різницевої схеми. Збіжність і точність. Різницеві схеми для 
рівнянь зі змінними коефіцієнтами. Метод балансу. Двошарові схеми для рівняння 
теплопровідності зі змінними коефіцієнтами. Тришарові схеми. Роз’язання системи різницевих 
рівнянь. Метод прогонки. Різницеві методи розв’язання квазілінійних рівнянь. 
 

Змістовий модуль 2  
«Метод скінченних різниць розв’язання задач для еліптичних та гіперболічних рівнянь» 

 
НЕ 2.1 «Метод скінченних різниць розв’язання задачі Діріхле» 
 Різницева апроксимація оператора Лапласа. Принцип максимума. Оцінка розв’язку 
неоднорідного рівняння. Збіжність розв’язку різницевої задачі Діріхле. Роз’язання різницевих 
рівнянь методом простої ітерації. 

 
НЕ 2.2 «Різницеві схеми для гіперболічних рівнянь» 
 Скінченно-різницева апроксимація для гіперболічного рівняння. Апроксимуюче різницеве 
рівняння. Явне розв’язання різницевого рівняння. Збіжність розв’язку різницевої задачі. Стійкість 
різницевої схеми. 
  
 

Рекомендована література 
1. Григорій Цегелик Чисельні методи: Підручник. – Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2004. – 408 с. 
2. Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні методи прикладної математики. Лекції. Львів: 

Львівська політехніка. 1998. – 188 с. 
3. Самарський А.А. Введение в числительные методы. М.: Наука, 1982. – 272 с. 
4. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. – М.: Фитматгиз., 

1962. – 708 с. 
5. Самарський А.А. Разностные схемы. – М.: Наука, 1984. – 616. 
6. Самарський А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – М.: Наука, 1982. 

– 272 с. 
7. Медодические указания по практикуму на ЭВМ. – Черновцы, ЧГУ, 1987. – 44 с. 
8. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 735 

с. 
9. Вазов В., Форсайт Дж. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в 

частных производных. – М.: Изд-во иностр. Литературы, 1963. – 487 с. 

 «ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» 
81 год. (3 кредитів) 

 
Мета курсу: Навчити студентів будувати гібридні інтегральні перетворення, 

породжені диференціальними операторами 2-го порядку як з неперервним спектром, так і з 
дискретним спектром. Оволодіти теорією гібридного інтегрального перетворення. 

Студент повинен знати: класифікацію типів гібридних інтегральних перетворень в 
залежності від структури диференціальних операторів, теореми про спектр, спектральну 
функцію, теореми про гібридне інтегральне зображення  функції  (вектор  функції) за 
власними елементами  диференціального оператора, теорема про основну тотожність 
інтегрального перетворення. 

Студент повинен вміти: розв'язувати задачу на власні елементи диференціального 
оператора 2-го порядку (простого і гібридного), будувати вагову функцію, формулювати і 
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доводити теореми про спектр, спектральну функцію, інтегральне зображення, основну 
тотожність, застосовувати побудовані гібридні інтегральні перетворення до розв'язання 
відповідних задач математичної фізики. 

Читається на базі математичного аналізу, диференціальних рівнянь, рівнянь 
математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, теорії узагальнених функцій. 

Використовується як ефективний математичний апарат для побудови точного 
аналітичного розв'язку алгоритмічного характеру відповідних задач математичної фізики. 

 
Змістовий модуль 1 

 
НЕ 1.1. Гібридні інтегральні перетворення з неперервним спектром. 
Гібридні інтегральні перетворення на двоскладових інтервалах. 
НЕ 1.2. Гібридні диференціальні оператори та їх  властивості. 
Гібридні інтегральні перетворення на інтервалах з двома точками спряження. 
 

Змістовий модуль 2 
 

НЕ 2.1. Гібридні інтегральні перетворення з дискретним спектром. 
Скінченні гібридні інтегральні перетворення на сегменті з однією точкою спряження. 
НЕ 2.2. Спектральна теорія гібридних диференціальних операторів.  
Скінченні гібридні інтегральні перетворення на сегменті з двома точкою спряження. 
 

Змістовий модуль 3 
 

НЕ 3.1. Обчислення невласних інтегралів. 
Обчислення невласних інтегралів за власними елементами ГДО Фур’є-Ейлера. Обчислення 
невласних інтегралів за власними елементами ГДО Фур’є-Бесселя.  
НЕ 3.2. Підсумовування функціональних рядів. 
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами ГДО Фур’-Бесселя. 
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами ГДО Фур’є-Бесселя. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. – М.: Наука, 1965. – 
328 с. 

8. Березанский   Ю.М.   Разложение   по   собственным   функциям   самоспряженных 
операторов. – К.: Наук, думка, 1965. – 798 с. 

9. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 
735 с. 

10. Лаврентьев  М.А.,  Шабат Б.В.  Методы  теории  функций  комплексного  
переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с. 

11. Ленюк М.П., Міхалевська Г.Л. Інтегральні перетворення типу Конторовича-
Лєбєдєва. – Чернівці: Прут, 2002. – 280 с. 

12. Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока. – Чернівці: Прут, 
2002. – 248 с. 

 
 
 

„ВЕКТОРНІ ҐРАТКИ” 
135 год. (6 кред.)   

 
Мета курсу: вивчити поняття векторної гратки і познайомитися з деякими розділами 

сучасної теорії такими як «Додатні оператори»; «Порядкова структура векторної 
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гратки»;розглянути різні теореми про продовження додатних операторів і зв’язок між порядково 
обмеженими та регулярними операторами;познайомитися з різними еквівалентними умовами 
порядкової збіжності напрямленостей у порядково повних векторних гратках; вивчити умови 
порядкової збіжності послідовностей у деяких класичних векторних гратках. 

Студент повинен знати: поняття векторної гратки, додатного оператора, порядкової 
повноти векторної гратки, порядкової збіжності напрямленості, банахової гратки, тілесної 
множини, ідеалу і бенду у векторній гратці; різні теореми про додатні і регулярні оператори; різні 
еквівалентні умови порядкової збіжності напрямленості у довільній порядково повній векторній 
гратці, а також спеціальні умови порядкової збіжності послідовності у класичних гратках при 

 задачі про порядкову збіжність конкретних послідовностей у конкретних гратках;  
Студент повинен уміти:  застосовувати поняття порядкової збіжності та прості факти про 

порядкову збіжність до дослідження порядкової сепарабельності  і питань існування порядкових 
базисів у деяких класичних гратках.знати. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1 

 «Лінійні оператори на векторних гратках» 
 

 pL  
∞≤≤ p1 ;

НЕ 1.1. Додатна, від’ємна частини і модуль елементів векторних граток. Означення 
векторної гратки, приклади і елементарні властивості елементів. Різні тотожності і нерівності між 
додатною, від’ємною частиною і модулем елементів. Гра Шоке та ігрова характеризація беровості. 
Топологічні ігри. Повнота та зліченна повнота за Чехом. Компактифікація Стоуна Чеха. 
Паракомпактні простори і теорема Стоуна. 

 
НЕ 1.2. Додатні і регулярні оператори. Теорема Канторовича про продовження. Архімедові 

векторні гратки. Модуль оператора. Розкладна властивість векторних граток. Порядково повні 
векторні гратки. Формули для модуля оператора. Приклади порядково повних і не порядково 
повних векторних граток. Порядково обмежені, додатні і регулярні оператори. 
 

Змістовий модуль 2 
 «Порядкова структура векторних граток» 

 
НЕ 2.1. Порядкова збіжність напрямленостей. Поняття порядкової збіжності; приклади. 

Порядкова обмеженість порядково збіжних послідовностей. Властивості збіжних напрямленостей 
та їх границь. Порядково неперервні відображення. Нижня і верхня границі порядково обмежених 
напрямленостей. Фундаментальні напрямленості. Критерій Коші порядкової збіжності 
напрямленостей. 

 
НЕ 2.2. Банахові гратки. Поняття банахової гратки; приклади. Відносна порядкова 

збіжність послідовностей та її властивості. Зв’язок між відносно порядковою, порядковою і 
нормованою збіжністю у банахових гратках. Граничний перехід у нерівностях.  Додатні оператори 
в банахових гратках. 

 
НЕ 2.3. Порядкова структура граток при pL  ∞≤≤ p1 . Характеризація порядкової 

збіжності в . Зв’язок між відносно порядковою і нормованою збіжністю в . Порядкова pL pL
сепарабельність граток при pL   ∞≤≤ p1 . Порядкові базиси в гратках при   pL   ∞≤≤ p1 .

 
Основна література до курсу: 

1. Aliprantis C.D., Burkinshaw O. Positive operators. – 1985. – Academic Press, Inc. – Orlando. – 367 
p. 

2. Біркгоф Г. Теория решеток. – 1948. – Радянська школа. – Киев  216с. 
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3. Канторович Л.В., Вулих В.З., Пинскер А.Г. Функциональный анализ в частично 
упорядоченных пространствах. – 1950. – Гос. изд-во техн.-теор. лит-ры. – Москва-Ленинград. – 
550 с. 

4. Schaefer H.H. Banach Lattices and Positive Operators. – 1974. – Springer. – Berlin etc. 376 p. 
 
 

„ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ НЕСКІНЧЕННОГО ПОРЯДКУ”  
 (108 годин, 4 кредити) 

 
Мета курсу: ознайомити студентів з основними поняттями та базовими результатами теорії 
лінійних операторів у просторах аналітичних функцій, а також з різними методами 
розв’язування задач цієї теорії.  
Студент повинен знати:  основні поняття та базові результати теорії лінійних операторів у 
просторах аналітичних функцій.  
Студент повинен уміти: використовувати типові методи розв’язування задач теорії лінійних 
операторів у просторах аналітичних функцій. 
 
Вивчення дисципліни здійснюється за наступними двома змістовними модулями. 
 

 Модуль 1. Застосовність диференціальних та інтегральних операторів 
нескінченного порядку 

НЕ 1.1 

Застосовність 
інтегральних 
операторів 
нескінченного 
порядку 

  Огляд з теорії лінійних неперервних операторів, що 
діють у просторах аналітичних функцій.  
Застосовність інтегральних операторів нескінченного 
порядку. 

НЕ 1.2 

Застосовність 
дифеернціальних 
операторів 
нескінченного 
порядку 

Принцип рівномірної обмеженості для послідовності 
лінійних неперернвих оепраторів, що діють у просторах 
аналітичних функцій.  Застосовність диференціальних 
операторів нескінченного порядку відносно 
узагальненого диференціювання. 
Застосовність диференціальних операторів 
нескінченного порядку відносно звичайного 
диференціювання та  
оператора Пом’є. 

 
 
 
НЕ 1.3 

 
Порядок і тип 
цілої функції 

Теорема Ліувілля. Означення порядку і типу цілої 
функції. Приклади. 
Формули для обислення порядку і типу цілої функції. 
Класи цілих функцій [ ,ρ σ )і [ ,ρ σ ] та їхня 
зарактеристика. 
Контрольна робота. 

 Модуль 2. Зображення операторів у вигяді диференціальних операторів 
нескінченного порядку 

НЕ 2.1 

Характеристичні 
функції лінійних 
неперервних 
оепарторів та їх 
застосування  

Зв’язок між лінійними неперервними операторами , що 
діють у просторах аналітичних функцій та їхніми 
характеристичними функціями. 
Комутант оператора інтегрування. Ізоморфізми, що 
комутують з інтегруванням. Інваріантні підпростори 
оператора інтегрування та його степенів. 
Комутатн степеня лператора інтегрування. 
Згортка Берга-Дімовського: її побудова та властивості 
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НЕ 2.2 

Зображення 
операторів у 
вигяді 
диференціальних 
операторів 
нескінченного 
порядку 

 Зображення операторів у вигяді диференціальних 
операторів нескінченного порядку. Комутант оператора 
зсуву. 
Комутант оператора диференціювання. 
Спряжені оператори. Характеристичні функції 
спряжених операторів. 
Застосовування спряжених оепраторів. 
Контрольна робота. 

 
 Основна література 

1. Хавин В.П. Пространства аналитических функций.– В кн.: Итоги науки, математический 
анализ.– М.: Наука, 1966.– 237 с. 
2. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1.– М.: Наука, 1967.– 488 с. 
3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.2.– М.: Наука, 1968.– 624 с. 
4. Нагнибіда М.І. Класичні оператори в просторах аналітичних функцій.– К.: Ін-т математики 
НАН України, 1995.– 297с.  
5. Леонтьев А.Ф. Целые функции. Ряды экспонент.– М.: Наука, 1983.– 176 с. 
6. Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семействах.– Ростов н/Д: Изд-во Рост. 
ун-та, 1983.– 160 с. 
7. Эдвардс Р. Функциональный анализ.– М.: Мир, 1969.– 1071 с. 
8. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з теорії лінійних операторів в 
аналітичних просторах. – Чернівці, ЧДУ, 1986. – 48 с. 

 
Додаткова література 

1. Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кете.– Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1983.– 144 с. 
2. Ибрагимов И.И., Нагнибида Н.И. Матричный метод и квазистепенные базисы в 
пространстве аналитических в круге функций // Успехи мат. наук.– 1975.– 30, №6.– С. 101-146. 
3. Леонтьев А.Ф. Обобщения рядов экспонент.– М.: Наука, 1981.– 320 с. 
4. Нагнибіда М.І. Інтегральні оператори в просторі аналітичних функцій.–Чернівці: Рута, 
1996.– 69 с. 
5. Нагнибіда М.І. Оператори Помм'є в просторі аналітичних у крузі функцій.– К.: Ін-т 
математики НАН України, 1997.– 125 с. 
 

„ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ” 
135 год. (6 кредитів)   

Мета викладання дисципліни: вивчити поняття берівського простору і познайомитися з різними 
топологічними іграми; 
розглянути різні теореми про сукупну неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; 
познайомитися з різними типами квазінеперервності та їх застосуваннями до дослідження нарізно 
непеервних функцій багатьох змінних на сукупну неперервність; 
вивчити обернені задачі для нарізно неперервних відображень; 
познайомитись з теоремами про берівську та лебеґівську класифікацію нарізно неперервних 
відображень. 
Студент повинен знати поняття берівського простору і різні топологічні ігри; різні теореми про 
сукупну неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; різні типи квазінеперервності 
та їх застосуваннями до дослідження нарізно непеервних функцій багатьох змінних на сукупну 
неперервність; обернені задачі для нарізно неперервних відображень; теореми про берівську та 
лебеґівську класифікацію нарізно неперервних відображень;  
Студент повинен уміти застосовувати поняття берівського простору і топологічних ігрор в 
теорії нарізно неперервних відображень; використовувати різні теореми про сукупну 
неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; застосовувати квазінеперервність до 
дослідження нарізно непеервних функцій багатьох змінних на сукупну неперервність; 
розв’язувати обернені задачі для нарізно неперервних відображень; доводити теореми про 
берівську та лебеґівську класифікацію нарізно неперервних відображень. 
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Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1 
 «Нарізно неперервні функції двох змінних» 

 
НЕ 1.1. Берівські простори і топологічні ігри. Множини І ти ІІ категроії і теорема Бера про 
категорію. Різні означення берівського простору і теорема Банаха про категорію. Гра Шоке та 
ігрова характеризація беровості. Топологічні ігри. Повнота та зліченна повнота за Чехом. 
Компактифікація Стоуна Чеха. Паракомпактні простори і теорема Стоуна. 
 
НЕ 1.2. Сукупна неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних. Напівнеперервні 
функції і метод Бера. Застосування рівномірної неперервності. Метод Кальбрі-Труалліка. Теорема 
Наміоки. Застосуваня топологічних ігор. Локальні характеристики. Функції зі значеннями в 
неметризовних просторах 

 
Змістовий модуль 2 

 «Функції багатьох змінних» 
 

НЕ 2.1. Різні типи квазінеперервності та їх застосування. A-квазінеперервність та її 
спеціалізації. Властивість Вестона для для КС-функцій. Властивість Гана для КС-функцій. 
Локальні характеристики для КС-функцій. Сукупна неперервність нарізно неперервних функцій 
від n-змінних на добутках просторів з певними умовами зліченності. Сукупна неперервність 
нарізно неперервних функцій від n-змінних на добутках метризовних просторів. Сукупна 
неперервність нарізно неперервних функцій багатьох змінних зі значеннями в σ-метризовних 
просторах. 
 
НЕ 2.2. Обернені задачі для нарізно неперервних функцій. Спеціальні обернені задачі. Метод 
зліченної апроксимації. Метод Бреккенріджа-Нішіури. Метод тотальної апроксимації. 
Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках 
метризовних просторів. Уточнена обернена задача 
 
НЕ 2.3. Берівська та Лебеґівська класифікація нарізно неперервних відображень та їх аналогів. 
Берівька та лебеґівська класифікація розривних функцій. Метод Лебеґа та його розвиток. Метод 
Гана. Розбиття одиниці і метод Рудіна – Сан-Ремо. Застосування теорем про продовження. 
Лебеґівсьа класифікація наразно неперервних відображень та їх аналогів. Побудова нарізно 
неперервних функцій з даною діагоналлю 

 
Основна література: 

1. Куратовский К. Топология. Т.1. - М.: Мир, 1966. - 594с. 
2.  Hahn H. Theorie der reellen Funktionen.1.Band. - Berlin: Verlag von Julius Springer, 1921. - 
VIII+600S. 
3. Hahn H. Reelle Funktionen.1.Teil. Punktfunktionen. - Leipzig: Academische Verlagsgesellschaft 
M.B.H., 1932. - 416S. 
4. Медведев Д.А. Очерки истории теории функций действительного переменного. - М: Наука, 
1975. - 248с. 
5. Медведев Ф.А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже XIX-XX вв. - 
М.: Наука, 1976. - 232с. 
6. Энгелькинг Р. Общая топология. - М.: Мир, 1986. - 752с. 
7. Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом. – Чернівці: Рута, 2004. – 92с. 
8. Бурбаки Н. Общая топология. Использование вещественных чисел в общей топологии. 
Функциональные пространства. Сводка результатов. - М.: Наука, 1975. - 408с. (фр. видання: 1958). 
9.Baire R. Sur les fonctions de variables reelles// Ann. Mat. Pura Appl., ser.3. - 1899. - 3. - P.1-123. 
10. Namioka I. Separate continuity and joint continuity// Pacif. J. Math. - 1974. - 51, N2. - P.515-531. 
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11. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Собчук О.В. Оберненi задачi теорiї нарiзно неперервних 
вiдображень // Укр. мат. журн. - 1992. -  44, N9. - С.1209-1220. 
12. Piotrowski Z. Separate and joint continuity// Real Anal. Exch. - 1985-86. - 11, N2. - P.293-322. 
13. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про неперервнiсть нарiзно неперервних вiдображень на 
кривих// Мат. студiї. - 1998. - 9, N2. - C.205-210. 
14. Breckenridge J.C., Nishiura T. Partial continuity, quasicontinuity and Baire spaces// Bull. Inst. 
Acad. Sinica. - 1976. - 4, N2. - P.191-203. 
15. Маслюченко В.К. Задача Дiнi та рiвномiрна неперервнiсть// Наук. вiсн. Чернiв. ун-ту. 
Вип.46. Математика. - Чернiвцi.: ЧДУ, 1999. - С.80-87. 
16. Chtistensen J.P.R. Joint continuity of separately continuous functions// Proc. Amer. Math. Soc. - 
1981. - 82, N3. - P.455-461. 
17. Saint-Raymond J. Jeux topologiques et espaces de Namioka// Proc. Amer. Math. Soc. - 1983. - 87, 
N3. - P.409-504. 
18. Hansel G., Troallic J.-P. Quasicontinuity and Namioka's theorem// Topol. Appl. - 1992. - 46, N2. - 
P.135-149. 
19. Calbrix J., Troallic J.P. Applications s\'epar\'ement continues// C.R. Acad. Sc. Paris. S\'ec. A. - 
1979. - 288. - P.647-648. 
20. Rudin W. Lebesgue first theorem// Math. Analysis and Aplications, Part B. Edited by Nachbin. 
Adv. in Math. Supplem. Studies 78. - Academic Press, 1981. - P.741-747. 
21.  Маслюченко В.К. Простори Гана i задача Дiнi// Мат. методи i фiз-мех. поля. - 1998. - 41, 
N4. - C.39-45. 
22. Маслюченко В.К., Михайлюк О.В., Собчук О.В. Дослiдження про нарiзно неперервнi 
вiдображення// Матерiали мiжнародної математичноЇ конференцiї, присвяченої пам'ятi Ганса Гана. 
- Чернiвцi: Рута, 1995. - С.192-246. 
23. Маслюченко В.К., Собчук О.В. Берiвська класифiкацiя i σ-метризовнi простори// Мат. 
студiї. - 1994. - 3. - С.95-101. 
24. Piotrowski Z. Separate and joint continuity. II// Real Anal. Exch. - 1989-1990. - 15, N1. - P.248-
256. 
25. Neubrunn T. Quasi-continuity// Real Anal. Exch.. - 1988-1989. - 14, N3. - P.259-306. 
26.  Маслюченко В.К. Нестеренко В.В. Сукупна неперервнiсть горизонтально квазiнеперервних 
функцiй// Укр. мат. журн. – 2000. – 52, №12. – С.1711-1714. 
27. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В. Характеризацiя множин точок розриву нарiзно 
неперервних функцiй багатьох змiнних на добутках метризовних просторiв// Укр. мат. журн. - 
2000. - 52, N6. – С.740-747. 
28.  Маслюченко В.К. Нарiзно неперервнi вiдображення вiд багатьох змiнних зi значеннями в 
σ-метризовних просторах // Нелiнiйнi коливання. - 1999. - 2, N3. - C.337-344. 
29. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В. Про нарiзно неперервнi функцiї на добутках 
метризовних просторiв// Доповiдi АН України. - 1993. - N4. - С.28-31. 
30. Каланча А.К., Маслюченко В.К. Берiвська класифiкацiя векторнозначних нарiзно 
неперервних функцiй на добутках iз скiнченновимiрним спiвмножником// Зб. наук. пр. Кам'янець-
Под. пед. ун-ту. Сер. Фiз.-мат. (математика). - 1998. - 4. - С.43-46. 
31. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Собчук О.В. Побудова нарiзно неперервної функцiї вiд 
n змiнних з даною дiагоналлю // Мат. студiї. - 1999. - 12, N1. - C.101-107. 
32. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В. Побудова нарізно неперерв-них функцій з даним 
коливання // Укр.мат.журнал. – 1998. – 50, №7. – С.949-959.  
33. Маслюченко В.К. Нарізно неперервні відображення і простори Кете. Дис. … докт. фіз.-мат. 
наук. -  Чернівці, 1999. – 345с. 
 
 

ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР У ПРОСТОРІ 
108 годин (4 кредити) 

Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні: 
• ґрунтовного засвоєння теорії та методики зображення просторових фігур у геометрії; 
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• сприяння формуванню навичок у застосуванні теоретичних знань до доведень теорем та 
розв’язування позиційних і метричних задач на побудову у стереометрії; 

•  оволодіння методикою побудов плоских перерізів просторових фігур; 
• правильного використання основних властивостей паралельного проектування до 

розв’язування задач як на доведення, так і на побудову.  
 Крім того, студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного 
матеріалу, але й уміло їх застосовувати та комбінувати при розв’язуванні задач з курсу геометрії 
загальноосвітніх шкіл та факультативних занять у середніх навчальних закладах із поглибленим 
вивченням математики. Програма курсу передбачає виконання ряду контрольних робіт. Особлива 
увага приділяється методиці і розвитку навиків побудови плоских перерізів  многогранників, 
якими добре повинен володіти майбутній учитель. 
Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення курсу „Зображення геометричних 
фігур у просторі”, відіграють важливу роль при вивченні спецкурсів з даної спеціалізації, а також 
сприяють кращій підготовці студентів до проходження педагогічної практики.  
         Вивчення дисципліни здійснюється за 5 модулями. 

 Модуль 1. Основні положення теорії побудови наочних зображень просторових фігур 
НЕ 1.1 Центральне проектування. Паралельне проектування та його властивості.  
Поняття центрального та паралельного проектування. Площина зображень. Проектуючі 

пряма та площина. Зображення фігури. Проекція фігури. Основні властивості центрального 
проектування. 

НЕ 1.2 Повнота зображення.  
Поняття повного зображення та позиційної задачі. Теорема про розв’язність позиційної 

задачі. Коефіцієнт неповноти. 
НЕ 1.3 Поняття метричної визначеності зображення.  
Твердження про зображення трикутника визначеного виду. Метрично визначене 

зображення. Залежність форми трикутника від двох незалежних величин. Метрична визначеність 
повного зображення плоскої фігури. Теорема Польке-Шварца. Метрична визначеність повного 
зображення просторової фігури. 

    Модуль 2. Побудова зображень основних геометричних фігур 
НЕ 2.1 Зображення многокутників.  
Зображення довільного чотирикутника, правильних п’ятикутника, шестикутника та 

восьмикутника. 
НЕ 2.2 Зображення многогранників.  
Зображення правильних многогранників. Зображення комбінації многогранників. 
НЕ 2.3 Зображення вписаних та описаних многокутників. 
Зображення кола. Спряжені діаметри еліпса. Зображення вписаних правильних трикутника, 

чотирикутника, п’ятикутника, шестикутника. Зображення правильних описаних трикутника, 
п’ятикутника, шестикутника, восьмикутника, а також описаних квадрата та ромба. 

НЕ 2.4 Зображення циліндра і конуса в поєднані з многогранниками.  
Особливості зображення конуса. Розв’язування опорних задач на комбінацію конуса і 

вписаного в нього куба та піраміди і вписаного в неї циліндра. 
НЕ 2.5 Зображення кулі, вписаних та описаних фігур.  
Зображення фігур, вписаних у кулю. Вписані призма, піраміда, правильні многогранники. 

Зображення описаних фігур: описана призма, описані конус та зрізаний конус, описані повна і 
зрізана піраміда. 

 Модуль 3. Позиційні задачі на побудову 
НЕ 3.1 Побудова точки перетину прямої з площиною, прямої перетину двох площин.  
Опорні задачі на побудову сліду прямої на площину та сліду площини на площину. 

Розв’язування задач на побудову точки перетину прямої та 1) грані многогранника; 2) площини 
основи конуса чи циліндра. 

НЕ 3.2 Побудова перерізів методом внутрішнього проектування (методом допоміжних 
площин).  

Опис методу допоміжних площин побудови плоских перерізів та ілюстрація на опорних 
задачах (випадки, призми, повної та зрізаної пірамід, циліндра та конуса). 
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НЕ 3.3 Метод слідів побудови перерізів поверхонь фігур.   
Опис методу слідів побудови плоских перерізів та ілюстрація на опорних задачах (випадки, 

призми, повної та зрізаної пірамід, циліндра та конуса). 
НЕ 3.4 Побудова перерізів многогранників.  
Розв’язування задач обома методами та проведення аналізу щодо можливості застосування 

того чи іншого методу у кожній конкретній задачі. 
НЕ 3.5 Побудова перерізів кругових циліндра та конуса.  
Еліпс, парабола та гіпербола – плоскі перерізи циліндра та конуса. 
           Модуль 4. Метричні задачі на побудову 
НЕ 4.1 Задачі на плоскі фігури  
Задачі на знаходження певної точки чи напрямку деякої прямої. Задачі на відновлення 

плоских фігур за їх зображенням. 
НЕ 4.2 Задачі на знаходження множин точок за певною властивістю.  
Задачі на побудову прямої, перпендикулярної до площини.  
Побудова перпендикулярних площин. 
Побудова  спільного перпендикуляра двох мимобіжних прямих. 
Модуль 5.  Зображення поверхонь другого порядку, їх плоских перерізів 
НЕ 5.1 Побудова кривих другого порядку  
Побудова еліпса за означенням. Побудова точок еліпса за його осями. Наближена побудова 

еліпса за його осями. Побудова еліпса за спряженими діаметрами. 
Побудова гіперболи за означенням. 
Побудова параболи за означенням. Побудова параболи за фокусом і директрисою. 

Побудова параболи за її вершиною, віссю і точкою. Побудова параболи, що базується на 
проективних властивостях кривої. 

НЕ 5.2 Зображення поверхонь другого порядку  
Побудова еліпсоїда, однопорожнистого та двопорожнистого гіперболоїдів, еліптичного та 

гіперболічного параболоїдів, конуса. 
НЕ 5.3 Побудова перерізів поверхонь  
Побудова плоских перерізів еліптичного, гіперболічного та параболічного циліндрів. Криві 

другого порядку – плоскі перерізи кругового конуса. Побудова плоских перерізів еліпсоїда, 
однопорожнистого та двопорожнистого гіперболоїдів, еліптичного та гіперболічного параболоїдів. 

 
Основна література 

 
1. Савченко В.М. Изображение фигур в математике – К.: Вища школа, 1978. – 136 с. 
2. Базилев В. Т., Дуничев К.И.Геометрия.  ч. 2. Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак-тов 

пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1975. – 367 с.   
3.  Бескин Н. М. Изображение  пространственных фігур. – М.: Наука,1971. 
4. Четверухин Н.Ф. Изображение фигур в курсе геометрии. – М.: Учпедгиз, 1958. 
5. Лащенов Л.М. Полные и неполные изображение и их применение в педагогическом процессе. 

– М.: Учпедгиз, 1963. 
6.  Зенгин А.Р. Основные принципы построения изображений в 

 стереометрии. – М.: Учпедгиз, 1956. 
7.  Методика викладання стереометрії / За ред. О.М. Астряба і О.С. Дубинчук. – К .: Рад. шк., 

1956. – 279 с. 
8. Литвиненко Г.М. Федченко Л.Я. Швець В.О.  Збірник завдань для екзамену з математики на 

атестат про середню освіту. Ч. 2. Геометрія. – Львів: ВНТЛ, 1997 – 78 с. 
9. Погорєлов О.В. Геометрія: Підручник для 7-11 класів середньої школи. – К.: 

Рад. шк., 1991. – 352 с.  
10.  Хлопський В.М.,  Скопець З. А., Угодовський М. І. Геометрія:  Навч. посібник  для  9-10 

класів середньої школи. – К.: Рад. шк., 1979. – 247 с. 
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ІНВАРІАНТНІ МНОГОВИДИ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 
135 год. (6 кредитів) 

 
В багатьох галузях науки і техніки зустрічаються системи, динамічні коливні процеси в 

яких описуються звичайними диференціальними рівняннями.  В зв’язку з цим виникає задача 
вивчення властивостей розв’язків таких рівнянь, а саме дослідження  питання існування, стійкості 
та представлення обмежених інваріантних тороїдальних многовидів  в скінченновимірному 
евклідовому просторі. Основою для розвитку цих задач послужили праці Крилова М.М., 
Боголюбова М,М., Митропольського Ю.О., Самойленка А.М.  
 Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими 
основними темами: фазові простори, векторні поля та дотичний простір диференціальних рівнянь; 
диффеоморфізми; фазові криві автономної системи; стійкість за Ляпуновим; векторні поля на 
многовидах; інваріантні множини і їх стійкість; локальні координати в околі тороїдального 
многовиду; деякі проблеми лінійної теорії: існування інваріантного тора, функція Гріна. 
Студент повинен знати: основні теоретичні положення даного курсу (означення, теореми та їх 
доведення, історію виникнення даних задач та способів їх розв’язання). 
Студент повинен вміти: застосовувати вивчені теоретичні положення при розв’язуванні 
відповідних задач з даного курсу. 
 Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольні роботи з 
практичної та теоретичної частин курсу.  
 
Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 
 
Змістовий модуль 1.Векторні поля на прямій і на площині. 
Н.Е.1.1. Векторні поля на прямій. Фазові простори і фазові потоки. Приклади. 
Диффеоморфізми. Векторні поля. Приклади. Означення диференціального рівняння. Інтегральні 
криві. Векторні поля на прямій. Основні теореми.  
Н.Е 1.2. Векторні поля на площині. Приклади векторних полів і фазових потоків на площині. 
Дотичний простір. Основні теореми 
Змістовий модуль 2. Лінійні системи. 
НЕ2.1. Експонента Лінійні системи. Експонента. Визначник експоненти. Його властивості. 
Комплексифікація. Приклад лінійного рівняння, фазовий простір якого – комплексна пряма. 
Класифікація особливих точок на площині. Приклад маятника з тертям. 
НЕ 2.2. Стійкість положення рівноваги. 
Стійкість положення рівноваги. Асимптотична стійкість. Випадок чисто уявних власних чисел. 
Приклад однієї системи в  (задача про тор). Локальні координати в околі тороїдального 
многовиду. Лінійні неавтономні рівняння. Лінійні неавтономні рівняння з періодичними 
коефіцієнтами . Варіація сталих (неоднорідні рівняння). 
Змістовий модуль3. Інваріантні многовиди  
НЕ 3.1. Функція Гріна. Задача про обмежений інваріантний многовид  динамічної системи. 
Функція Гріна. 
   
 

Основна література до дисципліни 
1. Митропольский Ю.А., Лыкова О.Б. Интегральные многообразия в нелинейной механике. – 

М.:Наука, 1973. -512 с.  
2. Самойленко А. М. Элементы математической теории многочастотных колебаний.-М.: 

Наука, 1987. -302 с. 
3. Биркгоф Дж.Д. Динамические системы. –М.;Л: ОГИЗ, 1941.-320с. 
4. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1969, 467 с. 



 173

5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.:Наука, 1992. -128 с. 
  
 

«МЕТОДИ ТЕОРІЇ САМОСПРЯЖЕНИХ ОПЕРАТОРІВ» 
108 годин (4 кредити) 

Теорія самоспряжених операторів є важливим розділом функціонального аналізу, методи 
якої широко використовуються як у математиці, так і у суміжних дисциплінах. 

Мета курсу: студенти повинні опанувати  основаи теорії самоспряжених операторів у 
гільбертовому просторі. 

Студенти повинні: знати: 
- основні поняття та твердження теорії необмежених операторів у гільбертовому просторі; 
- основні поняття та твердження спектральної теорії самоспряжених операторів 
- основи теорії позитивних та негативних просторов, побудованих за самоспряженим 

оператором. 
Студенти повинні вміти застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних 

задач математичної фізики, математичного та функціонального аналізу. 
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями 

Змістовний модуль 1.  
«Загальна теорія необмежених операторів у гільбертовому просторі» 

НЕ 1.1 Графік оператора. Замкнені оператори. 
Означення необмеженого оператора в гільбертовому просторі. Пряма сума гільбертових 
просторів. Графік оператора. Основні твердження. Означення замкненого оператору. Оператори, 
які допускають замикання. Диференціальні оператори 

НЕ 1.2 Спряжені оператори [1] 
Теорема про щільність лінійного многовиду в гільбертовому просторі. Означення спряженого 
оператора. Основні твердження (про спряжений оператор до суми , добутку операторів, про 
другий спряжений). Дефектні підпростори. Дефектні числа. Теорема Крейна-Красносельського. 
Критерій самоспряженості оператора в термінах дефектних чисел 

Змістовний модуль 2.  
«Спектральна теорема для самоспряжених операторів» 

 НЕ 2.1  Оператори ортогонального проектування 
Означення ортопроектора. Основні властивості. Перетин підпросторів у термінах ортопроекторів 
Ортогональна сумма ті різниця підпросторів у термінах ортопроекторів 
 НЕ 2.2 Спектральна функція та спектральні інтеграли 
Означення спектральної функції, основні властивості. Розклад одиниці Побудова інтегральної 
суми. Основні властивості спектрального інтеграла. Доведення основної спектральної теореми 

Змістовний модуль 3 
« Функції від самоспряженого оператора. Характеристика спектра самоспряженого 

оператора» 
НЕ 3.1  Функції від самоспряженого оператора 

Означення функції від самоспряженого оператора. Основні властивості. Критерій само 
спряженості. Побудова функцій від основних самоспряжених операторів (диференціювання, 
множення на незалежну змінну) 

НЕ 3.2  Характеристика спектра самоспряженого оператора 
Теореми про точковий, неперервний та остаточний спектри самоспряженого оператора. Теореми 
про регулярні точки самоспряженого оператора в термінах спектральної функції оператора 

Змістовний модуль 4.  
«Позитивні та негативні простори» 

НЕ 4.1 Позитивні та негативні простори 
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Означення та основні властивості білінійних функціоналів. Теорема про загальний вигляд 
білінійного функціоналу. Побудова позитивних та негативних просторів. Побудова ланцюжка 
просторів за самоспряженим оператором. 

НЕ 4.2  Деякі простори основних  та узагальнених елементів 
Простори С - векторів та спряжені до них. Індуктивні та проективні границі гільбертових 
просторів, пов’язаних ланцюжком. Означення та властивості аналітичних векторів 
самоспряженого оператора. Топологічна структура простору аналітичних векторів. Основні 
означення. Індуктивні та проективні границі класів Жевре самоспряженого оператора. Приклади 

 
 

Основна література до дисципліни 
Література до змістовного модуля 1 

1. Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функциональный анализ. Курс лекций. – К.: 
Выща шк., 1990. – 600с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 
функциональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 

Література до змістовного модуля 2 
1. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 

М. : Наука, 1996. – 544с. 
2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 

функціональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 
3. Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функциональный анализ. Курс лекций. – К.: 

Выща шк., 1990. – 600с. 
Література до змістовного модуля 3 

1. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965. – 
520с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 
функціональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 

3. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 
М. : Наука, 1996. – 544с. 

Література до змістовного модуля 4 
1. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 

М. : Наука, 1996. – 544с. 
2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 

функциональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 
3. Горбачук В. И., Горбачук М. Л. Граничные задачи для дифференциально-операторных 

уравнений. – К.: - Наукова думка, 1984, 284с. 
 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ГЕОМЕТРИЧНІ СТРУКТУРИ НА МНОГОВИДАХ

∞

 
81 год. (4 кредити) 

 
Вивчення многовидів, диференційованих многовидів, диференціально – геометричних 

структур на многовидах є класичними задачами топології та  диференціальної геометрії. Вони 
мають своє застосування в багатьох галузях сучасної математики. 

Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими 
основними темами:  диференційовані многовиди, підмноговиди, диффеоморфізми, дотичний 
простір до многовиду, дотичне розшарування. 

Студент повинен знати: основні теоретичні положення даного курсу (означення, теореми 
та їх доведення, історію виникнення даних задач та способів їх розв’язання). 
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Студент повинен вміти: застосовувати вивчені теоретичні положення при розв’язуванні 
відповідних задач з даного курсу. 

 Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольні роботи з 
практичної та теоретичної частин курсу.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями: 

ЗМодуль 1. Диференційовані многовиди. 
НЕ 1.1. Лекція. Диференційовані многовиди. 

1. Диференційовані многовиди, підмноговиди. Основні означення та приклади. 
2. Приклади атласів. 
3. Компактність. Основні означення та приклади. 
4. Дотичний простір. Основні означення та приклади. 
5. Дотичне розшарування. Основні означення, теореми  та приклади. 
6. Паралелелізовані многовиди. Основні означення та приклади. 
7. Теорема про паралелізовність сфер
8. Побудова деяких дифеоморфізмів при малих значеннях t. 

 
 

 
ЗМодуль 2. Фазові потоки. Диффеоморфізми. 
НЕ2.1. Лекція. Фазові простори і фазові потоки. 

1. Фазові простори і фазові потоки. Приклади фазових просторів на прямій та площині.. 
2. Дифеоморфізми. Векторні поля. Приклади векторних полів на прямій та на площині.  

НЕ 2.2. Лекція. Дотичний простір. Дотичне розшарування. 
1. Дотичний простір. Основні означення та приклади. 
2. Дотичне розшарування. Основні означення, теореми  та приклади. 
3. Паралелелізовані многовиди. Основні означення та приклади. 
4. Теорема про паралелізовність сфер
5. Побудова деяких дифеоморфізмів при малих значеннях t. 

 
Основна література до дисципліни 

1. Митропольский Ю.А., Лыкова О.Б. Интегральные многообразия в нелинейной механике. – 
М.:Наука, 1973. -512 с.  

2. Самойленко А. М. Элементы математической теории многочастотных колебаний.-М.: 
Наука, 1987. -302 с. 

3. Биркгоф Дж.Д. Динамические системы. –М.;Л: ОГИЗ, 1941.-320с. 
4. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1969, 467 с. 
5. Городецький В.В., Мартинюк О.В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах. 

Чернівці: Рута, 2006, 399 с. 
6. Городецький В.В., Житарюк І.В., Мартинюк О.В.  Основи топології в теоремах і 

задачах.Частна перша, Чернівці: Прут, 2000, 399 с. 
7. Городецький В.В., Житарюк І.В. Основи топології в теоремах і задачах.Частна друга, 

Чернівці: Рута, 2003, 184 с. 
8. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.:Наука, 1992. -128 с. 

 
Спеціальність „Статистика” 

 .nS  

 .nS  

 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
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та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати 
виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її 
захисту. 

 
Змістовий модуль 1 

«Створення портфоліо проект» 
 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
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безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 

 
ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 
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(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

 
НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
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НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 
5. Intel Навчання для майбутнього. Навчальний посібник / Під ред. Тетяни Нанаєвої. – К.: 

Видавництво «Нора-прінт», 2006. 
6. Бевз Г.П. Методика викладання математики. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с. 
7.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Посібник. Книга 1. – Шепетівка: Аспект, 

2004. – 288 с. 
8.  Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Частина 1. Посібник 

“Основи інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
ДОДАТКОВА 

5. Шестопалов Є.А. Exel’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 6. – 
Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 

6.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
Шепетівка: Аспект, 2003. – 112 с. 

7.  Шестопалов Є.А. Windows’95&98 для початківця. Посібник “Основи інформатики та 
обчислювальної техніки”. Книга 7. – Шепетівка: Аспект, 2003.– 112 с. 

8.  Шестопалов Є.А. Internet для початківця. Посібник з інформатики. Книга 8. – Шепетівка: 
Аспект, 2003. – 112 с. 

  
 

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
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правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
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Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними і практичними питаннями 
моделювання та управління економіко-виробничими процесами з використанням ЕОМ. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати основні 
теоретичні і практичні питання моделювання та управління економіко-виробничими процесами, 
вміти застосовувати ці методи до соціально-економічних досліджень з використанням ЕОМ. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 

НЕ 1.1. (Лекція). Значимість математичних методів прийняття економічних рішень в умовах 
ринкової економіки.   
Поняття об'єкта управління - суб'єкта економічної діяльності, суб'єкта управління - ОПР 
(особи, яка приймає рішення), навколишнього середовища, проблемної ситуації. Особливості 
проблемних сиитуацій суб'єктів господарювання в умовах ринкової економіки, зростання 
вимог до обrpунтованості економічних рішень. Принципова схема опрацювання проблемної 
ситуації. Основні етапи процесу приийняття економічних рішень: підготовчий, прийняття рі-
шення, реалізації рішення, активного контролю за виконанням рішення та його наслідками. 
Місце економіко-математичного інструментарію у процесі прийняття економічних рішень. 
Зростання ролі математичних методів, обчислювальної техніки та інформаційних технологій 
в управлінні (прогнозуванні, плануванні, оперативному управлінні, контролі) економічною 
діяльністю. Відповідальність ОПР за належну організацію процесу прийняття та наслідки 
економічних рішень. 
 
НЕ 1.2. (Лекція). Зміст і класифікація задач прийняття економічних рішень. Загальна 
постановка задачі прийняття економічних рішень, її основні складові, математична модель. 
Класифікація задач прийняття економічних рішень: детерміновані та недетерміновані, 
статичні та динамічні, однокритеріальні та багатокритеріальні, індивідуального та 
колективного вибору; економічні приклади. 
 
НЕ 1.3. (Лекція). Огляд основних методів математичного програмування та дослідження 
операцій розв'язування оптимізаційних задач ринкової економіки. 
Оптимізаційні економіко-математичні моделі (лінійні, нелінійні, цілочислові) окремих задач 
ринкової економіки: планування виробництва з оптимальним розподілом виробничих 
ресурсів, розвитку та розміщення підприємств, розподілу робіт між виконавцями, вибору 
інвестиційних проектів. Анотований огляд математичних методів оптимізації: лінійного, 
нелінійного, цілочислового програмування; приклади реалізації методів з використанням 
сучасних пакетів прикладних програм. 

 
НЕ 1.4. (Лекція). Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР 
Поняття про індивідуальні особливості системи переважань ОПР, відношення переважності, 
теорему Дебре про можливість та спосіб відбиття системи переважань ОПР, порядкову, 
інтервальну та відносну функції цінності. Необхідність застосування функції цінності для 
визначення якнайкращих економічних рішень. Методи побудови функцій цінності: 
інтервальної та відносної на одновимірній множині, адитивної або мультиплікативної на 
багатовимірній множині, відносної на скінченній множині. Приклади використання функції 
цінності для розв'язування конкретних задач ринкової економіки. 
 
НЕ 1.5. (Лекція). Методика багатокритеріальної оптимізації економічних рішень 
Приклади, загальна постановка багатокритеріальних задач ринкової економіки. Ефективні та 
неефективні плани багатокритеріальної задачі, їх властивості. Проблема вибору рішення при 
багатокритеріальній оптимізації, вирішальна роль ОПР у визначенні розв'язку. Основні 
підходи до вирішення багатокритеріальних проблем: варіація коефіцієнтів вагомості 
частинних критеріїв, уведення критеріальних обмежень. Узагальнена методика багатокрите-



 183

ріальної оптимізації як поєднання основних підходів, її основні етапи: визначення меж 
варіації критеріальних показників на множині ефективних планів, побудова узагальненого 
адитивного критерію оптимальності, уведення критеріальних обмежень, визначення ре-
альних припустимих рівнів критеріальних показників; схема реалізації методики у режимі 
діалогу з ОПР. Приклади реалізації методики для розв'язування конкретних економічних 
задач. 
 
НЕ 1.6. (Лабораторне заняття). Методи визначення та відбиття системи переважань ОПР 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи. 
НЕ 1.7. (Лабораторне заняття). Методика багатокритеріальної оптимізації економічних 
рішень. 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

НЕ 2.1. (Лекція). Методи прийняття економічних рішень за умов ризику та/або 
невизначеності 
Доход, витрати та прибуток як основні економічні показники ефективності рішень у ринковій 
економіці; недетермінованість цих показників. Класичні критерії прийняття рішень за неде-
термінованих умов: максимінний (Вальда, песимістичний), максимаксний (оптимістичний), 
песимізму-оптимізму (Гурвіца), максимального середнього (очікуваного) доходу (Лапласа, 
Байєса-Лапласа), з урахуванням ступеня довіри до закону розподілу доходу (Ходжеса-
Лемана), максимуму очікуваної корисності доходу (Неймана-Моргенштерна). Порівняльна 
характеристика класичних критеріїв, рекомендації щодо їх використання в реальних 
ситуаціях прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності. 
 
НЕ 2.2. (Лекція). Концепція очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за 
умов ризику 
Поняття функції корисності доходу. Очікувана корисність доходу як випадкової величини, 
детермінований еквівалент випадкового доходу. Співвідношення між детермінованим екві-
валентом та очікуваним доходом як індикатор типу ставлення ОПР до ризику (нейтральність, 
несхильність, схильність). Властивості та приклади функцій корисності, які відбивають 
індивідуальні особливості ОПР у ставленні до ризику. Апроксимаційні формули для 
обчислення очікуваної корисності та детермінованого еквівалента випадкового доходу. 
Очікуваний доход, його стандартне відхилення та коефіцієнт несхильності і схильності до 
ризику як складові порівняльної оцінки альтернативних варіантів економічних рішень. Іден-
тифікаційні ознаки та методи визначення оптимального варіанта економічних дій за умов 
ризику. 
 
НЕ 2.3. (Лекція). Прикладні аспекти використання математичних методів прийняття 
економічних рішень за недетермінованих умов 
Оптимізація виробничої програми за умов недетермінованих цін на продукцію та виробничі 
ресурси. Оптимальне управління фінансовим портфелем за умов ризику або невизначеності 
щодо майбутньої прибутковості фінансових інструментів. Оптимізація валютного резерву за 
детермінованих умов, умов ризику або умов невизначеності щодо показників майбутньої 
відносної цінності різних валют. Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо 
платоспроможності позичальників. 
НЕ 2.4. (Лекція). Теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової 
конкуренції 
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Постановка задачі про визначення оптимальної стратегії в умовах конкуренції як матричної 
гри. Класифікація матричних ігор. Загальна постановка матричної гри двох гравців з 
нульовою сумою; економічні приклади. Знаходження нижньої та верхньої ціни гри, теорема 
про співвідношення між ними. Максимінна та мінімаксна стратегії гравців. Проблема 
визначення оптимальної поведінки гравців у випадку, коли нижня ціна гри не збігається з 
верхньою. Постановка задач пошуку оптимальних мішаних стратегій гравців як задач 
лінійного програмування; взаємозв'язок між задачами першого та другого гравців та їх 
розв'язками. Графічне розв'язування ігор у випадках, коли один із гравців має лише дві чисті 
стратегії. Визначення оптимальної поведінки гравців за методами лінійного програмування. 
Поняття про кооперативні ігри, коаліції, методи та моделі прийняття кооперативних рішень. 
 
НЕ 2.5. (Лекція). Методи визначення колективних переважань при прийнятті 
економічних рішень 
Класичні принципи колективного вибору: за більшістю поданих голосів, за найменшою 
сумою місць, за підсумками попарних порівнянь альтернатив. Порівняльна характеристика 
класичних принципів. Вимоги до колективного упорядкування. Сутність і практичні наслідки 
теореми Ерроу про правило диктатора. Аксіоматичний метод вирішення колективних 
переважань; ознаки та обчислення медіанного та серединного упорядкувань. Обговорення 
різних методик визначенння колективних переважань та приклади їх використання при 
прийнннтті рішень у ринковій економіці. 
 
НЕ 2.6. (Лабораторне заняття). Методи прийняття економічних рішень за умов ризику 
та/або невизначеності. 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи. 
 
НЕ 2.7. (Лабораторне заняття) Концепція очікуваної корисності у прийнятті економічних 
рішень за умов ризику. 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи.  
 
НЕ 2.8. (Лабораторне заняття). Прикладні аспекти використання математичних методів 
прийняття економічних рішень за недетермінованих умов. 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи. 
 
НЕ 2.9. (Лабораторне заняття). Теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах 
активної ринкової конкуренції 
Вивчити за конспектом лекцій та рекомендованою літературою теоретичну частину 
лабораторної роботи, виконати практичну частину, перевірити працездатність практичної 
частини лабораторної роботи, підготуватися до захисту теоретичної частини лабораторної 
роботи. 

 
Основна література до курсу: 

 
Література до змістового модулю 1 

1. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. 
Н.Ш.Кремера.– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.– 407 с.  
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2. Кинни Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и 
замещения.– М.: Радио и связь, 1981.– 560 с.  
3. Кігель В.Р. Елементи лінійного, цілочислового лінійного, нелінійного програмування: 
Навчальний посібник.– К.: ІСДО, 1995.– 400 с.  
4. Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві.– К.: 
ІЕУГП, 1999.– 269 с.  
5. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні.– К.: 
Наукова думка, 1998.– 508 с.  
6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий.– М.: Радио и связь, 1993.– 320 с.  
7. Таха Х. Введение в исследование операций.– М.: Вильямс, 2001.– 912с.  
8. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений.– М.: Наука, 1978.– 352 с.  
 

Література до змістового модулю 2 
9. Фомин ГЛ. Математические методы и модели в коммерческой дея–тельности: Учебник.– 
М.: Финансы и статистика, 2001.– 544 с.  
10. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: 
Учебное пособие.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.– 367 с.  
11. Шикин ЕЯ., Чхартишвили Л.Г. Математические методы и модели в управлении: Учебное 
пособие.– М.: Дело, 2000.– 440 с.  
12.Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения.– М.: 
Радио и связь, 1992.– 504 с.  
13.Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.– 590 с.  
14. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 
2003.– 158 с.  
 

Література до виконання лабораторних робіт 
15. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник.– К.: Четверта хвиля, 1997.– 320 с. 
16. Методи прийняття рішень у соціально-економічних системах: Методичні вказівки / Укл. 
Бойчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик В.В., Гуска І.В.– Чернівці: Рута, 2001.– 86 с. 

  
 

«МАТЕМАТИЧНІ, ПРОГРАМНІ ТА АПАРАТНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» 

135 год. (4 кредити)   
 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із математичними, програмними та 

апаратними методами захисту інформації, основними поняттями, методологією, 

методиками практичного застосування за допомогою сучасного програмного 

забезпечення на ЕОМ. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання основних 
понять теорії захисту інформації, криптосистем, криптографічних протоколів, наявних 
апаратних та програмних методів захисту інформації, методів шифрування даних, різних 
підходів до розробки криптосистем; уміння застосовувати методики до розв'язання 
практичних задач з використанням сучасного програмного забезпечення. 
 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Криптографія і криптоаналіз. Симетричні криптосистеми” 
 

НЕ 1.1. Вступ. Основні поняття і означення. 
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Атака на інформацію. Абстрактні моделі захисту інформаціїї. Помилки, які спричиняють 
можливості атак на інформацію. Найбільш розповсюджені методи взлому. 
НЕ 1.2. Основні поняття захисту інформації. 
Основні поняття захисту інформації. Криптографія і криптоаналіз. Основні терміни і вимоги 
до криптосистем. 
НЕ 1.3. Симетричні криптосистеми 
Перестановки, системи підстановок. Моноалфавітні підстановки. Підстановка Цезаря. 
Багатоалфавітні підстановки. Системи одноразового використання. Системи шифрування Ві-
жинера. 
НЕ 1.4. Багатокільцеві поліалфавітні підстановки. 
Шифр багатокільцевої поліалфавітної підстановки. Визначення періода шифра. Метод 
Казискі. Метод ймовірних слів. Блочні і поточні шифри.  
НЕ 1.5. Перестановки. Архівація. 
Перестановки. Криптоаналіз перестановок. Загальні принципи архівації. Алгоритм Хафмана. 
Алгоритм Лемпеля-Зива. Транспортне кодування. 
НЕ 1.6. Гамування. Алгоритми DES. 
Гамування. Датчики псевдовипадкових чисел. Алгоритм DES. Криптоаналіз алгоритму DES. 
НЕ 1.7. Стандарт шифрування AES. 
Стандарт шифрування AES. Алгоритм Rijndael. Математичне обґрунтування алгоритму 
Rijndael 
НЕ 1.8. Стандарт ГОСТ 28147-89 
Стандарт ГОСТ 28147-89. Системи з відкритим ключем. Криптоаналіз систем з відкритим 
ключем. Основні способи використання алгоритмів з відкритим ключем 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

“Криптосистеми з відкритим ключем.  
Їх програмна, апаратна реалізація” 

 
НЕ 2.1. Алгоритм RSA. Інші криптосистеми з відкритим ключем. 
Алгоритм RSA.  Математичне обґрунтування алгоритму RSA. Практична реалізація RSA. Об-
числювальні аспекти. Криптоаналіз RSA. Криптосистема Ель-Гамаля. Обмін ключами за 
алгоритмом Діфі-Хелмана. Криптосистеми на основі еліптичних рівнянь. 
НЕ 2.2. Основні поняття електронного підпису 
Електронний підпис. Класифікація мережевих атак. Електронний підпис на основі алгоритму 
RSA. Прямий і арбітражний цифровий підписи. 
НЕ 2.3. Основні схеми електронного підпису 
Основні схеми електронного підпису. Протоколи електронного підпису. Схема електронного 
підпису Лампорта. Хеш-функції. Схема електронного підпису Шнорра. Стійкість алгоритму, 
види атак і загроз. Типи атак. 
НЕ 2.4. Захист інформації в електронній комерції. 
Поняття та різновиди електронної комерції. Поняття електронних грошей та електронних 
платіжних систем. Невідслідкованість платежів. 
НЕ 2.5. Централізовані платіжні системи 
Централізовані платіжні системи. Централізована система на основі алгоритму RSA. Центра-
лізована система платежів з реалізацією механізму здачі. Автономні системи. 
НЕ 2.6. Управління ключами. 
Криптографічний протокол типу "підкидання монети по телефону". Криптографічні 
протоколи розподілу секрета. Криптографічні протоколи голосування. Протокол Шаума і 
Педерсена.  
НЕ 2.7. Основні поняття комп'ютерної безпеки, особливості безпеки комп'ютерних 
мереж 
Основні поняття комп'ютерної безпеки, особливості безпеки комп'ютерних мереж. 
Протоколи, адресація та імена в Internet. Класифікація основних віддалених атак на 
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розподілені обчислювальні системи. Аналіз мережного трафіку мережі Internet. 
Характеристика і механізми реалізації типових віддалених атак. 
НЕ 2.8. Апаратна і програмна реалізація криптографічних методів 
Шифрування великих повідомлень і потоків даних (основні проблеми, методи шифрування). 
Взаємозв'язок шифрування, кодування і стиснення інформації. Апаратна і програмна реалі-
зація криптографічних методів. 

 
Основна література до курсу: 

 
1.Болотов А.А., С.Б.Гашков, А.Б.Фролов, А.А.Часових Алгоритмические основы 
эллиптической криптографии. – М.: Изд-во РГСУ, 2004. – 499 с. 
2.Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. – СПб.: Питер, 2003. – 
368 с. 
3.Щербаков Л.Ю., Домашен А.В. Прикладная криптография. Использование и синтез 
криптографических интерфейсов. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003. 
– 416 с. 
4.Баричев С. Криптография без секретов. – М., 2001.– 44 с. 
5.Введение в криптографию. Учебник под ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001.– 288 с. 
6.Гайкович В., Першин А.. Безопасность электронных банковских систем. – Изд. “Единая 
Европа”, 1994.  
7.Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. – М.: ABF, 1996. 
8.Клименко С., Уразметов В., Internet. Среда обитания информационного общества, 
Российский Центр Физико-Технической Информатики, 1995.  
9.Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. АТАКА ЧЕРЕЗ INTERNET. Под 
научной редакцией проф. П. Д. Зегжды. – НПО "Мир и семья-95", 1997. 
10. Начала криптологии. Методические указания. – М.: МИФИ, 1999.– 50 с. 
11. Ростовцев А. Г. Элементы криптологии. – Изд. СПбГТУ.  
12. Саломаа А. Криптография с открытым ключом. – М.: Мир, 1995.– 320 с. 
13. Теория и практика обеспечения информационной безопасности, под редакцией 
Зегжды П.Д.– Изд. “Яхтсмен”, 1996.  

 
 

«СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ» 

135 год. (4 кредити)   
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями 

детермінованих та стохастичних моделей фінансової математики як важливого інструмента 

фінансового аналізу й менеджменту, що широко застосовується при оцінці результатів і 

прогнозів ефективності фінансово-господарської діяльності. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
сучасні ймовірнісні методи дослідження вартості акцій та облігацій, формування портфеля 
інвестора; уміння застосовувати набуті знання до розв'язування різноманітних задач 
фінансової діяльності установ і підприємств з використанням сучасних комп'ютерних 
інформаційних технологій. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Стохастичні моделі фінансової математики” 
 

НЕ 1.1. Основні цінні папери: акції та облігації 
Основні цінні папери акцій та облігацій. Опис вартості акцій за допомогою вінерівського 
процесу. Прямий та посередній методи визначення цін облігацій. 
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НЕ 1.2. Моделювання вартості акцій та облігацій 
Статистичний метод моделювання динаміки вартості облігацій (метод Ейлера в 
стохастичному варіанті). Випадок прямого підходу. Локальна та глобальна похибка. 
Обернена формула Ейлера обчислення вартості облігації. Випадок посереднього методу 
розрахунку вартості облігації. 
НЕ 1.3. Збіжність стохастичного методу Ейлера 
Збіжність стохастичного методу Ейлера в середньому квадратичному. Оцінки для похибки 
методу Ейлера. 
НЕ 1.4. Деривативи 
Опціони, варранти, ф’ючерсні контракти, ваучери. Методика розрахунків. Побудова 
ймовірнісних моделей. Оцінки параметрів моделі. 
НЕ 1.5. Моделювання вартості облігації (детермінований та стохастичний випадок) 
Графічне зображення вартості облігації, як розв'язку стохастичних диференціальних рівнянь 
(детермінований та стохастичний випадок). 
НЕ 1.6. Моделювання вартості акції (модельKRR та загальний випадок) 
Моделювання вартості акції (модельKRR та загальний випадок). 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

“Розрахунки вартостей похідних цінних паперів” 
 
НЕ 2.1. Моделі поведінки фінансових ринків 
Модель Кокса-Росса-Рубінштейна для визначення стратегії інвестора. Формування портфеля 
інвестора. Розрахунок вартості та хедж-стратегії для опціонів Європейського типу. 
Дискретний час. Теорема про існування самофінансованого мінімального хеджа. Модельна 
задача №1 розрахунку справедливої ціни опціону і хедж-стратегії.. 
НЕ 2.2. Хедж – стратегії інвестора 
Опис хедж-стратегії інвестора. Розрахунок вартості, хедж-стратегії та моменту виконання 
для опціонів Американського типу. Дискретний час. Модельна задача відшукання 
раціональних моментів зупинки. Моделювання арбітражу на ринку за допомогою 
мартингальних мір 
НЕ 2.3. Стратегії інвестора в певних умовах ринку 
Дифузійна модель. Неперервні самофінансовані стратегії. Сток і приплив капіталу. 
Мартингальні властивості дисконтованого капіталу. Стратегії інвестора і розрахунок вартості 
для опціонів Європейського типу. Європейський опціон з «термінальною» функцією виплат. 
Теорема Блека-Шоулса. 
НЕ 2.4. Формула Блека – Шоулза для обчислення опціонів Американського типу 
Рівняння Блека-Шоулса як модель рівноваги ціни опціону купівлі. Розрахунок опціонів 
Американського типу. Неперервний час. Опціони з післядією. 

НЕ 2.5. Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза 
Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза. 
НЕ 2.6.. Розрахунок вартості опціону Американського типу за формулою Блека – Шоулза 

Розрахунок вартості опціону Американського типу за формулою Блека – Шоулза. 
НЕ 2.7. Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза при 

стрибкоподібній зміні вартості акцій. 
Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза при 
стрибкоподібній зміні вартості акцій. 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Леоненко М. М., Мішура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. Теоретико-

ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці.– Київ: 
Інформтехніка, 1995.– 380 с. 

2. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси.– Київ: Основи, 1993.– 231 с. 
3. Ширяев А. Н. Статистический последовательный анализ.– М.: Наука, 1976.– 496 с. 
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4. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Детерміновані та стохастичні моделі 
фінансової математики.– Чернівці: Зелена Буковина, 2003.– 396 с.  

5. Ясинський В.К. Комп’ютерна модульно-рейтингова навчальна система з 
детермінованої та стохастичної фінансової математики.– Чернівці: Прут, 2003.– 388 с. 

6. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчетов 
опционов. I. Дискретное время // Теория вероятностей и ее применения.– 1994.– Т.39, №1.– 
С. 23–79. 

7. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчетов 
опционов. II. Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения.– 1994.– Т.39, 
№1.– С. 23–79. 

8. Черватюк М. В., Ясинский Е. В. Методы реализации на компютерах стохастических 
моделей стоимостей акций и облигаций // Рынок ценных бумаг.– 1997.– №12.– С. 113–124. 

9. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника 
вычислений.– М.: Юнити, 1998.– 400 с.  

 
«ТЕОРІЯ РИЗИКУ В СТРАХУВАННІ» 

135 год. (4 кредити) 
 
Сучасна актуарна математика математика є повнокровною гілкою прикладної математики. 
Математична теорія ризику, теорія довірчого оцінювання – найважливіші розділи в актуарій 
математиці. В цьому курсі вивчатимемо класичну модель теорії ризику, деякі узагальнення 
цієї моделі. Основна увага буде зосереджена на вивченні ймовірності банкрутства в 
класичній моделі ризику при початковому капіталі u, дослідженні асимптотичної поведінки 
цієї ймовірності. 
Мета курсу: Опанувати  основи математичної теорії ризику, ознайомитись з основними 
динамічними моделями функціонування страхової компанії, навчитися оцінювати 
ймовірність банкрутства в динамічній моделі, сформувати ймовірнісно-статистичне 
мислення, виробити навички застосування основних статистичних ідей та методів до 
розв’язування прикладних задач. 
Студент повинен знати: основи математичної теорії ризику, методи теорії ймовірності та 
математичної статистики для побудови і дослідження математичних моделей в страхуванні, 
основні динамічні моделі функціонування страхової компанії і методи обчислення та 
оцінювання ймовірності банкрутства в цих моделях. 
Студент повинен вміти: досліджувати класичну модель ризику: обчислювати ймовірність 
банкрутства при початковому капіталі U, асимптотичну поведінку цієї ймовірності, 
ймовірність банкрутства в процесах відновлення, а також моделювати ситуації страхової 
справи змішаними неоднорідними пуассоновими процесами і процесами Кокса, 
застосовувати теоретичні знання до конкретних прикладних задач. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Класична модель ризику» 

 
НЕ 1.1 Процес ризику в класичній моделі. Ймовірність банкрутства. 
Процес ризику в класичній моделі. Ймовірність банкрутства. Вивід інтегро-
диференціального рівняння для функції ( )uϕ . Перетворення Лапласа функції ( )uϕ . 
НЕ 1.2. Асимптотична поведінка ймовірності банкрутства при
Характеристичне рівняння. Теорема Крамера-Лундберга. 
НЕ 1.3. Оцінка для ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику 
Нерівність Крамера-Лундберга. Коефіцієнт Крамера-Лундберга. 
НЕ 1.4. Практичні оцінки для ймовірності банкрутства в класичній моделі ризику, 
апроксимація процесу ризику. 

 u →∞ . 
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Апроксимація Беекмана-Боверса. Апроксимація Де Вільдера. Дифузійна апроксимація для 
процесів ризику. Статистичні оцінки коефіцієнта Крамера-Лундберга. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Моделювання флуктуацій страхової справи» 
 

НЕ 2.1. Моделювання флуктуацій страхової справи змішаними неоднорідними 
пуассоновими процесами 
Змішаний пуассонів процес. Моделювання флуктуацій страхової справи змішаними 
неоднорідними пуассоновими процесами 
НЕ 2.2. Моделювання флуктуацій страхової справи процесами Кокса 
Випадкові процеси Кокса. Моделювання флуктуацій страхової справи процесами Кокса 
НЕ 2.3. Ймовірність банкрутства у процесах відновлення 
Звичайний і стаціонарний процес відновлення. Ймовірність банкрутства у звичайному 
процесі відновлення .Ймовірність банкрутства у стаціонарному процесі відновлення. 
НЕ 2.4. Перестрахування 
Види договорів перестрахування. Перестрахування в моделі індивідуального ризику, 
колективного ризику. Перестрахування в динамічній моделі ризику. 
 

Основна література до курсу: 
 

18.Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. - М.:Российский юридический 
издательский дом, 1994. – 132с. 
19.Фалин Г.И., Фалин А.И. Теорія риска для актуариев в задачах. – М.:ВМиК МГУ, 2001.– 
275 с. 
20.Гербер Х. Математика страхования жизни. – М.: Мир,1995.-154с. 
21.Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. Том 1.  – 
М.:Янус-К, 2001. – 211 с. 
22.Оленко А.Я. Актуарна математика. Задачі. Навчально-методичний посібник. – К: 
НаУКМА, 2005. – 76 с.   
23.М.М.Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. Теоретико-ймовірнісні 
методи в еклнометриці та фінансовій математицію – К.:Інформтехніка, 1995.-380с. 
24.Королюк В.С.. Ясинський В.К. Курс теорії ймовірностей, випадкових процесів і 
математичної статистики. – Чернівці: Золоті літаври, 2005. – 525с. 

 
 

«БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ» 

108 год. (4 кредити)   
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними і практичними 
питаннями застосування багатовимірних статистичних методів у соціально-економічних 
дослідженнях з використанням ЕОМ. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати основні 
теоретичні і практичні питання багатовимірного статистичного аналізу, вміти застосовувати 
методи багатовимірного статистичного аналізу до соціально-економічних досліджень з 
використанням системи STATISTICA. 
 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Основи багатовимірної класифікації. Оцінка латентних показників на основі метрик 
відстані та схожості” 

 
НЕ 1.1. (Лекція). Математичне представлення багатовимірних об'єктів. 
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Представлення статистичних даних за об'єктами вивчення у вигляді матриць з наступною 
математичною обробкою. Основні характеристики, їхня інтерпретація. Приклади. 
 
НЕ 1.2. (Лекція). Формування матриці вихідних даних та її попередня обробка. 
Загальні рекомендації щодо формування середовища моделювання. Стандартизація ознак.  
Приклади у системі STATISTICA. 
 
НЕ 1.3. (Лекція). Метрики відстані та схожості у багатовимірному просторі ознак. 
Метрики відстані об'єктів. Функції відстані. Властивості метрик відстані. Метрики схожості 
об'єктів. Приклади у системі STATISTICA. 

 
НЕ 1.4. (Лекція). Алгоритми оцінки латентних показників. 
Основні означення (стимулятор, дестимулятор, номінатор, еталон, антиеталон). Класичний 
алгоритм оцінки латентного показника на базі функцій відстані та схожості. Модифікований 
алгоритм оцінки латентного показника на базі функцій відстані до антиеталона. 

 
НЕ 1.5. (Лекція). Приклади оцінки латентних показників за допомогою метрик відстані 
та схожості. 
Вибір ознак-симптомів латентного показника і формування матриці. Розподіл ознак-
симптомів на стимулятори і дестимулятори. Визначення статистичної ваги відібраних ознак-
симптомів. Стандартизація ознак-симптомів і перехід до матриці Z. Задання еталона. Вибір 
метрики відстані. Розрахунок відстаней між усіма точками та еталоном. Розрахунок 
показників схожості між об'єктами та еталоном. Приклади в системі STATISTICA. 

 
НЕ 1.6. (Лабораторне заняття). Побудова матриць відстані та схожості 
За вихідними даними, які відповідають номеру варіанта студента, за допомогою системи 
STATISTICA здійснити побудову:  
1) матриці стандартизованих ознак Z; 
2) матриці відстаней між об'єктами приватизації на основі метрик: 
– лінійної відстані ; 

– евклідової відстані ; 

– супремум-норми (метрики Чебишова) 

 1D
 2D

D∞ ; 

– квадрата евклідової норми ; 
– степеневої відстані для різних можливих пар параметрів та ; 
3) матриці схожості між об'єктами приватизації за побудованими матрицями відстаней. 
Проаналізувати співвідношення між побудованими матрицями і зробити короткі статистичні 
висновки. 
НЕ 1.7. (Лабораторне заняття). Оцінка латентного показника за допомогою класичного 
та модифікованого алгоритму. 
Провести оцінку латентного показника "Інвестиційна привабливість" об'єктів приватизації на 
базі метрик відстані та схожості, використовуючи: 
1) класичний алгоритм; 
2) модифікований алгоритм. 
Здійснити ранжування об'єктів приватизації у відповідності зі знайденими оцінками за 
кожним методом і здійснити їх порівняльний аналіз. Виділити серед об'єктів досліджуваної 
сукупності групи лідерів, посередніх об'єктів, аутсайдерів і зробити короткі статистичні ви-
сновки. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

“Багатовимірне групування об'єктів  
за допомогою кластерного аналізу. Багатовимірна класифікація  

нового об'єкта методами дискримінантного аналізу” 

 2
2( )D

 P   r
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НЕ 2.1. (Лекція). Постановка задачі кластерного аналізу. 
Історія розвитку кластерного аналізу. Основні означення. Опис моделі кластерного аналізу. 
 
НЕ 2.2. (Лекція). Алгоритми прямої класифікації. 
Основні означення. Ієрархічні агломеративні процедури. Метод к-середніх. Алгоритм 
"ФОРЕЛЬ". Подвійне об'єднання. Приклади в системі STATISTICA. 
 
НЕ 2.3. (Лекція). Оптимізаційні алгоритми. 
Оптимізаційний алгоритм, який мінімізує загальну внутрішньокластерну дисперсію. Огляд 
інших оптимізаційних алгоритмів. Приклади в системі STATISTICA. 
 
НЕ 2.4. (Лекція). Перевірка гіпотез однорідності сукупності об'єктів у кластерному 
аналізі. 
Постановка задачі. Основні означення. Методи перевірки гіпотез. Приклади в системі 
STATISTICA. 
 
НЕ 2.5. (Лекція). Постановка задачі дискримінації 
Класифікація інофрмації. Математично-статистична форма задачі дискримінантного аналізу. 
 
НЕ 2.6. (Лекція). Теоретичні основи класифікації методами дискримінантного аналізу. 
Постановка задачі. Основи класифікації. Геометрична інтерпретація. Приклади в системі 
STATISTICA. 
 
НЕ 2.7. (Лекція). Перевірка статистичних гіпотез у процесі дискримінації. 
Постановка задачі. Основні означення. Методи перевірки гіпотез. Приклади в системі 
STATISTICA. 
 
НЕ 2.8. (Лабораторне заняття). Багатовимірне групування сукупності об'єктів за 
допомогою кластерного аналізу. 
Здійснити багатовимірне групування вихідної статистичної сукупності об'єктів за допомогою 
кластерного аналізу на основі: 
1) ієрархічного агломеративного алгоритму, змінюючи метрики та критерії об'єднання 
кластерів з метою одержання оптимального та стійкого розбиття; 
2) методу к-середніх, вважаючи, що k=R з попереднього пункту; 
3) алгоритму "ФОРЕЛЬ", використовуючи різні радіуси гіперсфери Т. 
Проаналізувати одержані результати й поглибити зроблені висновки за допомогою методу 
подвійного об'єднання та оптимізаційних процедур. Здійснити порівняльний аналіз 
використаних алгоритмів кластерного аналізу й перевірити статистичні гіпотези відносно 
однорідності досліджуваної сукупності об'єктів. Порівняти результати багатовимірного 
групування об'єктів приватизації, одержані за методами кластерного аналізу, з результатами 
ранжування й групування з пункту 2 даних завдань. 
НЕ 2.9. (Лабораторне заняття). Багатовимірна класифікація за допомогою 
дискримінантного аналізу 
Здійснити багатовимірну класифікацію двох нових об'єктів, які не ввійшли до навчальної 
вибірки, за методами дискримінантного аналізу. З цією метою здійснити: 
1) оцінку коефіцієнтів класифікаційних функцій та інформативності ознак навчальної 
вибірки за допомогою таких процедур:  
а) стандартної; 
б) включення; 
в) виключення змінних; 
2) дискримінацію нових об'єктів на базі: 
а) класифікаційних функцій; 
б) квадратів відстаней Махаланобіса; 
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в) апостеріорних імовірностей; 
3) канонічний аналіз навчальної вибірки. 
Зробити короткі статистичні висновки. 

 
Основна література до курсу: 

 
Література до змістового модулю 1 

8. Айвазян С.А. и др. Классификация многомерных наблюдений.– М.: Статистика, 
1974.– 240 с. 
9. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка 
данных в среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с. 
10. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТISТICА.– М.: 
КомпьютерПресс, 1998.– 267 с. 
11. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 
с. 
12. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1977.– 128 с. 
13. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, корреляция,   распознавание   
образов.– М.: Статистика, 1977.– 144 с. 
14. Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического 
анализа.– М.: Финансы и статистика, 1986.– 232 с. 
15. Янковой А.Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA.– Одесса: Оптимум, 
2001. Вып.1.– 216 с. 

Література до змістового модулю 2 
 
16. Жамбю  М.  Иерархический  кластер-анализ  и соответствия. Пер. с англ.– М.: 
Финансы и статистика, 1988.– 342 с. 
17. Кенделл  М.Дж.,  Стьюарт  А.   Многомерный статистический анализ и временные 
ряды. Пер. с англ.– М.: Наука, 1976.– 474 c. 
18. Ким Дж.-О. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Пер. с англ.– 
М.: Финансы и статистика, 1989.– 215 с. 
19. Мандель И.Д. Кластерный анализ.– М.: Финансы и статистика, 1988.– 176с. 
20. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. 
Пер. с польск.– М.: Финансы и статистика, 1989.– 175 с. 
 

«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» 

108 год. (4 кредити)   
Мета викладання дисципліни: вивчення базових основ прийняття рішень, основ теорії 

корисності, експертних процедур для прийняття рішень, прийняття рішень в умовах 

визначеності, конфлікту, нечіткої інформації, кооперативне прийняття рішень. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати основи  
теорії прийняття рішень, вміти розв’язувати основні задачі прийняття рішень, реалізовувати 
експертні процедури для прийняття рішень на ЕОМ.. 
 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Базові основи теорії прийняття рішень. Основи теорії корисності. Експертні 
процедури  для прийняття рішень ” 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Базові основи прийняття рішень 
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Загальна задача прийняття рішень. Бінарні відношення. Функції вибору.  
НЕ 1.2. (Лекція) Основни теорії корисності 
Функції корисності в умовах визначеності. Теорія очікуваної корисності. Функції корисності 
в умовах ринку та невизначеності. Функції колективної корисності. 
НЕ 1.3. (Лекція) Класифікація та властивості систем 
Класифікація систем за призначенням, взаємодією із зовнішнім середовищем, походженням, 
видом елементів, способом організації. Складні та великі системи. Способи керування 
системами та реалізація ними своїх функцій. Властивості та характерні особливості складних 
систем. Ентропійна інтерпретація прийняття рішень. 
НЕ 1.4. (Лекція) Система та модель 
Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю. Ізо- та 
гомоморфізм. Функції моделей систем. Класифікація моделей систем. 
НЕ 1.5. (Лекція) Системно-методологічні аспекти моделювання 
Дослідження систем за допомогою аксіоматичного підходу. Метод «чорної скрині». 
Проблеми оптимізації. Імітаційні моделі. 
НЕ 1.6. (Лекція) Експертні процедури для прийняття рішень 
Загальні проблеми. Методи обробки експертної інформації. Методи голосування. 
НЕ 1.7. (Лабораторне заняття) Представлення структур у матричному вигляді 
Представлення структур, зображених графом у вигляді матриці суміжностей та навпаки. 
Топологічний аналіз структур. 
НЕ 1.8. (Лабораторне заняття) Побудова ізоморфних та гомоморфних відображень 
Побудова ізоморфних та гомоморфних відображень систем з використанням системи 
MATHLAB. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Методології та методи системного аналізу фінансових структур” 
 

НЕ 2.1. (Лекція) Прийняття рішень в умовах визначеності 
Основні поняття та визначення. Умови оптимальності. Методи багатокритеріальної 
оптимізації. 
НЕ 2.2. (Лекція) Системне планування, стратегія, тактика та аналіз дій 
Формальне, інкрементне та системне планування. Стратегічне планування. Особливості 
прямого та оберненого процесів системного планування. Методи знаходження бажаних 
сценаріїв. 
НЕ 2.3. (Лекція) Метод аналізу ієрархій 
Ієрархічне представлення складної проблеми. Локальні пріоритети та методи їх отримання. 
Оцінювання послідовності тверджень експерта. Алгоритм синтезу пріоритетів. 
НЕ 2.4. (Лекція) Розширення методу аналізу ієрархій 
Динамічні переваги і пріоритети. Врахування тверджень декількох експертів. Порівняння 
об’єктів зі стандартами. Порівняння об’єктів методом копіювання. Багатокритерійний вибір 
на ієрархіях з різним числом і складом критеріїв оцінювання альтернатив.   
НЕ 2.5. (Лекція) Методи дерева цілей, функціонального аналізу та формування 
експертних висновків 
Метод дерева цілей. Метод Дельфі. Огляд технологій розробки нових і аналізу розроблених 
виробів і процесів. Функціонально-вартісний аналіз. Технологія аналізу можливості і 
виникнення і впливу дефектів на споживача(FMEA). Функціонально-фізичний аналіз. Метод 
розгортання функцій якості QFD. Використання CASE-засобів у функціонально-вартісному 
аналізі. 
НЕ 2.6. (Лекція) Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу 
Особливості реалізацій морфологічного підходу. Отримання та системати-зація інформації 
для аналізу і синтезу систем. Побудова морфологічних таблиць. Основи синтезу 
раціональних систем. Морфологічні методи синтезу раціональних варіантів систем. 
НЕ 2.7. (Лабораторне заняття) Розв’язування задач методом аналізу ієрархій. 
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Побудова матриці попарних порівнянь, побудова ієрархії, Оцінювання послідовності 
тверджень експерта та розрахунок локальних пріоритетів ієрархії. Розрахунок глобальних 
пріоритетів альтернатив. Задача про вибір найкращого забезпечення банківського кредиту 
НЕ 2.8. (Лабораторне заняття) 
Розширення методу аналізу ієрархій. 
Дослідження змін пріоритетів альтернатив у часі чисельним способом. Агрегування групових 
переваг. Розв’язання задачі визначення пріоритетів методами порівняння об’єктів зі 
стандартами та копіювання. Отримання рішень на ієрархіях з різним числом і складом 
критеріїв оцінювання альтернатив з допомогою  системи MATHLAB. 
НЕ 2.9. (Лабораторне заняття) Дерево цілей створення інфор-маційної системи, 
маркетингового дослідження, зас-тосування методу Дельфі в системі  MATHLAB. 
Дерево цілей створення інформаційної системи, маркетингового дослідження, застовування 
методу Дельфі в системі  MATHLAB. 
 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Розен В.В. Цель – оптимальность – решение. – М.: Радио и связь, 1982. – 168 с. 
2. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных 
задач. – М.: Наука, 1982, 256 с. 
3. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. «Методичні рекомендації до виконання практичних і 
лабораторних робіт з теорії прийняття рішень». – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 
46 с. 
4. Мушик Э, Мюллер П. Методы принятия технических решений. – М.: Мир. 1990. – 
206 с. 
5. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. – М.: Мир, 1985. – 
200 с. 
6. Макаров И.М., Виноградская Т.М. и др. Теория выбора и принятия решений: 
Учебное пособие. – М.: Наука, 1982. – 328 с. 
7. Ларичев О.И. Наука и исскуство  принятия решений. – М.: Наука, 1979. – 200 с. 
8. Мулен Э. Кооперативное принятие решений. Аксиомы и модели. – М.: Мир, 1991. – 
464 с. 
9. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. 
– М.: Наука, 1981. – 208 с. 

  
 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ» 

81 год. (3 кредити)   

Мета викладання дисципліни: дати знання сучасних концепцій інформаційних систем і 
технологій та їх ролі у менеджменті, уявлення про розвиток інформаційних систем і 
технологій менеджменту і сформувати навики аналітичної роботи у середовищі нових 
інформаційних технологій згідно з потребами менеджменту. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати сучасні 
класи інформаційних систем і технологій у ринкових умовах; головні концепції ІСМ з 
основних функцій бізнесу; цикл розвитку ІСМ; коло методів, програмних інструментів та 
комп’ютерних технологій, орієнтованих на підтримку прийняття рішень в концепції 
інформаційної системи кінцевого користувача (Аналіз «що, якщо», кореляційно-регресійний 
аналіз, оптимізація, підбір параметрів, аналіз і прогнозування на основі трендів); уміти 
формулювати вимоги до інформаційної системи, визначати набір її елементів та моделювати 
їх зв’язки; самостійно формувати прогнозно-аналітичну інформацію для проектування і 
вибору альтернатив рішень, комбінуючи універсальні засоби і методи обмежених генераторів 
підтримки прийняття рішень (електронних таблиць) . 
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Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
“Теоретичні основи ІСМ” 

 
НЕ 1.1. (Лекція) Сутність і види інформаційних систем менеджменту 
Основні визначення та особливості інформаційних систем менеджменту  
НЕ 1.2. (Лекція) Основи розробки інформаційних систем 
Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу. Системний підхід до розв’язання 
ділових питань. Цикл розробки ІСМ. 
НЕ 1.3. (Лекція) Ресурси інформаційних систем 
Система основних визначень ресурсів інформаційних систем. Ресурси телекомунікацій. 
Ресурси баз даних. 
НЕ 1.4. (Лекція) Система та модель 
Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю. Ізо- та 
гомоморфізм. Функції моделей систем. Класифікація моделей систем. 
НЕ 1.5. (Лекція) Системно-методологічні аспекти моделювання 
Дослідження систем за допомогою аксіоматичного підходу. Метод «чорної скрині». 
Проблеми оптимізації. Імітаційні моделі. 
НЕ 1.6. (Лекція) Експертні процедури для прийняття рішень 
Загальні проблеми. Методи обробки експертної інформації. Методи голосування. 
НЕ 1.7. (Лабораторне заняття) Технології факторного аналізу методами «що, якщо» 
Метод базової одно факторної таблиці. Метод одно факторної таблиці в «базі даних». Метод 
двофакторної таблиці. 
НЕ 1.8. (Лабораторне заняття) Технології кореляційно-регресійного аналізу 
Етапи кореляційно-регресійного аналізу. Основні методи пошуку найкращого рівняння. 
Інструментарій Excel і приклад розв’язання багатофакторної регресійної задачі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Основні аналітичні технології у підтримці прийняття рішень” 

 
НЕ 2.1. (Лекція) 
Технології факторного аналізу методами «що, якщо» 
Метод базової одно факторної таблиці. Метод одно факторної таблиці в «базі даних». Метод 
двофакторної таблиці. 
НЕ 2.2. (Лекція) 
Технології кореляційно-регресійного аналізу 
Етапи кореляційно-регресійного аналізу. Основні методи пошуку найкращого рівняння. 
Інструментарій Excel і приклад розв’язання багатофакторної регресійної задачі. 
НЕ 2.3. (Лекція) 
Технологія розв’язання лінійної оптимізаційної задачі 
Оптимізатор. Постановка задачі. Інструментальні засоби Excel. Технологія розв’язання. 
НЕ 2.4. (Лекція) 
Технології аналізу та прогнозування на основі трендів 
Сутність та основні форми трендів. Інструментальні засоби Excel для роботи з трендами. 
Технології побудови трендів в Excel. Аналіз отриманих трендів та прогнозування.  
НЕ 2.5. (Лекція) 
Основи технології експертних систем 
Визначення і структура системи штучного інтелекту. Визначення, властивості і застосування 
експертних систем. 
НЕ 2.6. (Лабораторне заняття) 
Технологія розв’язання лінійної оптимізаційної задачі. 
Розв’язання лінійної оптимізаційної задачі засобами Excel. 
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НЕ 2.7. (Лабораторне заняття) 
Технології аналізу та прогнозування на основі трендів  
Сутність та основні форми трендів. Інструментальні засоби Excel для роботи з трендами. 
Технології побудови трендів в Excel. Аналіз отриманих трендів та прогнозування 
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Напрям „Математика” 
Кваліфікація магістр 
Спеціальність „Математика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 
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Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати виробничі 
чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту. 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проект» 

 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
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ДОДАТКОВА 
 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 



 200

«Створення портфоліо проекту» 
НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 



 201

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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інформатики та обчислювальної техніки”. – Шепетівка: Аспект, 2001.– 112 с. 
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Шепетівка: Аспект, 2003. – 96 с. 

2.  Шестопалов Є.А. Word’97&2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 5. –  
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“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 
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НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 
 

Основна література до дисципліни: 
 

1. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

3. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 
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4. Законодавство України про інтелектуальну власність. - X.: «Одиссей», 1998. 
5. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 

посібник. - К.: Юрінком інтер, 1998. 
6. Цивільне право. Загальна частина. Київ. 1995. Розділ VI. Право інтелектуальної власності. 
7. Азимов Ч.Н. Основи патентного права України, - X.: Основа, 1994. 
8. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних / Підприємництво, 

господарство і право. - 1997. - № 9. 
9. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цибулева. - К.: 

УкрИНТЗИ, 1999.- 284 с. 
10. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 

актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
11. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 

нормативно-правових актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 
12. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 

актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
13. Паризька конвенція по охороні промислової власності. Зб. нормативних актів із питань 

промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
 

Додаткова література 

1. Закон «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
2. Закон «Про охорону прав на промислові зразки» / ВВРУ. - 1994. - № 7 
3. Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / ВВРУ. - 1994. - №7. 
4. Закон «Про авторське право і суміжні права» / ВВРУ. - 1994. - № 13. 
5. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» / ВВРУ. - 1996. - № 36. 
6. Цивільний кодекс України. 
7. Кодекс про адміністративні правопорушення. 
8. Кримінальний кодекс України. 
9. Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
10. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудиовізуальних творів і фонограм від 4.11.97 p. 

Пост. KM України № 1209 від 4.11.97 p. / Офіційний вісник України. - 1997.-№45. 
11. Сергеев А.П. Патентне право. Навчальний посібник. - М.: Бек, 1994. 
12. Дахно І.І. Патентно-ліцензійна робота. - К.: Блиц-Информ, 1996. 
13. Штумпф Г. Ліцензійний договір. - М.: Прогрес, 1988. 
14. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
15. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 

М.: Юридична література, 1978. 
16. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. Підручник. - М.: Міжнародні 

відношення, 1993. 
17. Прахов Б. Наслідки порушень прав володаря патенту / Підприємництво, господарство і 

право. - 1997. - № 6. 
18. Силонов Й. Авторські і суміжні права в шоу-бізнесі / Інтелектуальна власність. - 1998. - № 

3. 
 
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 
54 год. (2 кред.)   

 
• Мета даного курсу: 



 204

– вивчити основні методики викладання математики у вищій школі; 
– вивчити методології використання індукції та дедукції, правдоподібних міркувань, 

аналогії, узагальнення та спеціалізації; 
– засвоїти методичні особливості вивчення курсів математичного аналізу, алгебраїчних, 

геометричних та методів теорії ймовірностей і статистики. 
• Студент повинен знати: 

– методики викладання математики у вищій школі; 
– форми і зміст контролю рівня знань студентів з математики; 
– методичні особливості вивчення математичних курсів у вищій школі. 

• Студент повинен уміти: 
– готувати конспекти лекцій, практичних та лабораторних занять з курсів математики; 
– використовувати різні методики подачі матеріалу вузівських курсів математики; 
– здійснювати різні форми контролю рівня знань студентів з математики; в т.ч. модульно-

рейтиноговий контроль; 
– застосовувати комп’ютерну техніку в навчальному процесі. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1 

 «Загальні принципи методики викладання математики» 
 

НЕ 1.1. Роль і місце математичних курсів в підготовці спеціалістів. Методика викладання 
математики у вищій школі як наука і як навчальна дисципліна. Нормативні документи організації 
викладання у вузах. 
 

Загальні принципи методики викладання математики. Специфіка викладання 
математичних курсів у вузах. Аналіз різноманітних методологій вивчення математичних курсів. 
Форми контролю рівня знань студентів з математики та їх роль у навчальному процесі. 
 

НЕ 1.2. Основні методичні положення навчання математики. Мета навчання математики. 
Методичні принципи викладання математики. Узгодженість лекційних, практичних та 
лабораторних занять з математики. 
Основні методичні засоби навчання математики у вузах: індукція та дедукція, правдоподібні 
міркування, аналогія, геометрична інтерпретація, узагальнення і спеціалізація. Зв’язок математики 
з іншими науками. Застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі. 
 

НЕ 1.3. Методичні особливості вивчення курсів математичного, комплексного та 
функціонального аналізу у вищій школі та шляхи досягнення якісних знань з цих предметів. 
Значення цих курсів для фундаментальної підготовки спеціалістів. 
Роль і місце алгебраїчних та геометричних курсів в системі математичної освіти студентів. 
Формування просторових уявлень та геометричної індукції в процесі вивчення геометричних 
дисциплін. Методичні особливості вивчення алгебраїчних та геометричних курсів. 
 

НЕ 1.4. Значення курсів диференціальних рівнянь, рівнянь в частинних похідних та 
оптимального управління при розв′язанні прикладних задач. Аналіз різних методик вивчення 
цих курсів.  
Роль і місце ймовірносних і статистичних методів пізнання дійсності. Методичні особливості 
вивчення теорії ймовірності і математичної статистики. 
Методи наближених обчислень в системі підготовки спеціалістів. 
 

Змістовий модуль 2 
 «Методичні особливості вивчення математичних курсів у вищій школі» 
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НЕ 2.1. Обговорення різних методик вивчення дійсних чисел в курсі математичного 
аналізу. Аксіоматична теорія дійсних чисел та методичні труднощі, пов’язані з нею. Аналіз 
різних способів вивчення дійсних чисел в підручниках з матаналізу. 
Аналіз різних методичних підходів викладу теми „Границі послідовностей і функції” в курсах 
математичного, комплексного і функціонального аналізу. Світовий та вітчизняний досвід 
висвітлення цієї теми. 
 

НЕ 2.2. Роль правдоподібних (еврістичних) міркувань при вивченні математичних 
курсів (матаналізу, функціонального аналізу, дифрівнянь, теорії ймовірностей тощо). 
Методика застосування методу математичної індукції в алгебраїчних курсах (доведення теорем, 
розв’язання прикладів). Транс фінітна індукція та її використання при доведенні тверджень. 
Аналіз побудови курсів алгебри та теорії чисел і лінійної алгебри в різних сучасних підручниках з 
цих дисциплін. 

НЕ 2.3. Аналіз різноманітних методологій вивчення аксіоматичної теорії ймовірносних 
подій. Зв’язок з класичним означенням та їх взаємозв’язок. Створення різних методик викладу 
теорії ймовірностей в сучасних підручниках. 
Специфічні особливості методики вивчення комп’ютерних наук. Методика застосування 
комп’ютерної техіки в навчальному процесі.  
 

НЕ 2.4. Роль і значення курсових, дипломних та магістерських робіт у формування 
спеціалістів. Основні методичні засади, що використовуються в процесі керівництва курсовими, 
дипломними та магістерськими роботами. 
Методика застосування модульно-рейтингового контроля рівня знань студентів при вивченні 
математичних дисциплін. 
 

НЕ 2.5. Поточний контроль рівня знань студентів, його форми та роль в учбовому 
процесі. Методика підготовки завдань самостійних та контрольних робіт. Підготовка матеріалів 
залікових та екзаменаційних сесій з математичних курсів. 
Роль і значення визначних вчених (Ньютон, Лейбніц, Ейлер, Остроградський, Банах, Вінер, 
Колмогоров, Скорохід та ін.) в становленні математичної науки та формуванні її методології. 

 
Основна література: 

 
1. Кудрявцев Л.Д. Мысли о современной математике и её изучении. – М.:Наука, 1977. – 112с. 
2. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. – М.:Наука, 1975. – 464с. 
3. Пойа Д. Как решать задачу. – М.:Учпедгиз, 1959. – 207с. 
4. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в оласти математики. – М.: 

«Сов. радио», 1970. 
5. Постников А.Г. Культура занятий математикой. – М.: «Знание», 1975. 
6. Колмогоров А.Н. О профессии математика. – М.: «Сов. Наука», 1954. 
7. Реньи А.. Диалоги о математике. – М.:Мир, 1969. 

 
 

«ІСТОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИКИ» 
54 год. (2 кредитів) 

 
Вивчення історії та методології математики є дуже важливим для формування у студентів 
цілісного уявлення про математику та зв’язок між різними її напрямками, шляхи створення 
та розвитку тих чи інших розділів математики. 
 Мета курсу: скласти цілісне уявлення про математику, її сучасний стан, та її місце в 
системі наукових знань людства.  
 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: як виникли поняття, ідеї, 
математичні методи, як історично склалися окремі математичні теорії; характер і особливості 
розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також вклад, внесений в 
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розвиток математики великими вченими минулого, в першу чергу вітчизняними вченими. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: аналізувати об’єктивні закони розвитку 
математики, розвивати багатогранні зв’язки математики, особливо зв'язок математики з 
практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук; виявляти вплив 
економічної і соціальної структури суспільства на вміст та характер розвитку математики, 
роль цілого народу, особливості вчених та колективів учених (математичних шкіл). 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Період зародження математики. Період елементарної математики» 

 
НЕ 1.1 «Вступ» 
 Предмет історії і методології математики, загальні відомості розвитку математики, основні 
періоди в розвитку математики, їх коротка характеристика. 
 
НЕ 1.2  «Період зародження математики» 
 Виникнення перших математичних понять і уявлень в стародавньому світі: математичні у 
знання Єгипту, стародавньому Вавілоні, стародавньому і середньовічному Китаї, в 
стародавній та середньовічній Індії. 
 
НЕ 1.3 «Період елементарної математики» 
 Побудова перших математичних теорій в стародавній Греції, математика в країнах Азії, 
Ближнього і Середнього Сходу, розвиток математики в середньовічній Європі та в період 
Відродження; стан розвитку елементарної математики в країнах Західної Європи та Росії в 
17-му столітті.   
 

Змістовий модуль 2 
«Період математики змінних величин. Період сучасної математики» 

 
НЕ 2.1 «Період математики змінних величин» 
 Виникнення і розвиток аналітичної геометрії, створення аналізу нескінченно малих; 
виникнення і розвиток теорії рядів, розвиток теорії диференціальних рівнянь, виникнення і 
розвиток теорії ймовірностей, варіаційного числення. Особливості розвитку математики в 
Росії. 

 
НЕ 2.2 «Період сучасної математики» 
 Створення неевклідової геометрії, розвиток багатовимірної геометрії, формування сучасної 
алгебри, виникнення і розвиток теорії наближення функцій, розвиток теорії функції 
комплексної змінної, виникнення і розвиток функціонального аналізу; прикладна і 
обчислювальна математика. Математика в Україні. 
 
НЕ 2.3 «Заключення» 
 Академії, університети, науково-дослідні інститути. Стан розвитку математики на початку 
третього тисячоліття. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Рыбников К.А. История математики. – М.: Изд.-во МГУ, 1974. 
2. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. – М.: Наука, 1969. 
3. История математики. Под редакцией А.П. Юркевича. – М.: Наука, 1970-1972. – Т.1-3. 
4. История отечественной математики. – К.: Наукова думка, 1966-1970. – Т.1-4. 
5. Юшкевич А.П. История математики в Россий до 1971 г. – М.: Наука, 1968. 
6. Юшкевич А.П. История математики в средние века. – М.: Физматгиз, 1961. 
7. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М.: Узд.-во иностр. Лит., 1963. 
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8. Хрестоматія по истории математиик. Под редакц. А.П. Юркевича. – М.: Просвещение, 
1976, 1977. – Т.1,2. 

9. Вивальнюк Л.М., Ігнатенко М.Я. Елементи історії математики. Навч. посібник. – К.: Ін-т 
змісту і методики навчання, 1996. – 178 с. 

10.  Граціонська Л.М. Нариси з народної математики України. – К.: Вид. ун-ту, 1969. – 99 с. 
11.  Бородин А.И., Бугай А.С. Биографический словар в области математики. – К.: Рад. шк., 

1979. – 607 с. 
12.  Глайзер Г.И. История математики в средней школе. – М.: просвещение, 1970. – 460 с. 
13.  Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. – К.: Рад. шк., 1987. – 654 с. 
14.  Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів / Упоряд. і 

перевед. О.К. Романчика. – Львівська істор.-просв. орган. «Меморіал», 1992. – 544 с. 
 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ» 
162 год. (6 кредитів) 

 
Розглядаються узагальнені постановки крайових задач математичної фізики, а також 

приклади задач з гідродинаміки та теорії пружності. Як у постановці, так і в дослідженні 
задач використовуються методи функціонального аналізу. Формуються поняття абстрактного 
параболічного та абстрактного гіперболічного рівнянь, доводяться теореми існування та 
єдиності розв’язку, теореми про зображення розв’язків у вигляді ряду.  Як наступний рівень 
узагальнення розглядається теорія півгруп лінійних операторів. У курсі наводяться 
допоміжні результати із звичайних диференціальних рівняннях в банаховому просторі, по 
теорії напівобмежених операторів. 
  Мета курсу: викласти основи математичного апарату, що використовується при 
вивченні варіаційних та операторних еволюційних рівнянь, розглянути методи виводу таких 
рівнянь на прикладах класичних задач математичної фізики, теорії пружності та 
гідромеханіки, одержати результати про коректну розв'язність звичайних диференціальних 
рівнянь в банаховому просторі, абстрактних гіперболічних і параболічних рівнянь в 
гільбертовому просторі, відповідні наслідки для задач математичної фізики.  
  У результаті вивчення курсу студент повинен знати: елементи теорії 
напівобмежених операторів, результати про розв’язність деяких лінійних диференціальних 
рівнянь з операторними коефіцієнтами, зокрема рівнянь, пов’язаних із задачами 
математичної фізики. В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: здійснювати 
виведення варіаційних та операторних рівнянь для деяких класичних задач математичної 
фізики, формулювати результати про існування узагальнених та класичних розв’язків цих 
задач. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовими модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Абстрактні функції. Звичайні диференціальні рівняння» 

 
НЕ 1.1 «Абстрактні функції» 
 Неперервність, диференційовність та інтегровність абстрактних функцій. Аналітичні 
абстрактні функції. Функціональні ряди, властивості суми. Оператор-функції. 
 
НЕ 1.2  «Звичайні диференціальні рівняння в банахових просторах» 
 Існування розв'язку загального рівняння першого порядку.  Єдиність розв'язку. Лінійне 
рівняння першого порядку. Рівняння другого та вищих порядків. Еволюційна оператор-
функція, її властивості. Інтегральне зображення розв'язку. 
 
НЕ 1.3 Додатно визначені оператори (д.в.о.) 
 Напівобмежені, додатні та д.в.о. Енергетичний простір д.в.о., розширення за Фрідріхсом. 
Узагальнені розв'язки рівняння Au=f. Розв'язуючий оператор та його властивості. 
Максимальні д.в.о. Узагальнені власні значення та власні елементи д.в.о.   
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Змістовий модуль 2 

«Абстрактні параболічні та гіперболічні рівняння, півгрупи операторів» 
 

НЕ 2.1 Абстрактні параболічні рівняння 
 Існування та єдиність розв'язку абстрактного параболічного рівняння. Варіаційні та 
операторні рівняння теплопровідності. Варіаційні та операторні 
рівняння руху в'язкої рідини. 
 
НЕ 2.2 Абстрактні гіперболічні рівняння 
 Існування та єдність розв'язку абстрактного гіперболічного рівняння. Варіаційні та 
операторні хвильові рівняння. Динамічна задача теорії пружності, варіаційне та операторне 
рівняння. Існування узагальнених і класичних розв'язків хвильових рівнянь та 
нестаціонарного рівняння теорії пружності. 
 
НЕ 2.3 Півгрупи лінійних операторів 
 Означення півгрупи, приклади, оцінка півгрупи. Генератор півгрупи, півгрупи і 
диференціальні рівняння. Перетворення Лапласа півгрупи. Резольвента генератора півгрупи. 
Оцінка резольвенти та теорема Хілла-Іосіди. Півгрупи, породжені АПР. 

0C -

 
РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА  
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математической физике. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1950. - 255 с. 

13. Копачевский Н.Д., Крейн С.Г., Нго Зуй Кан, Операторные методы в линейной 
гидродинамике. М.: Наука, 1989. - 416 с. 

14. Далецкий Ю.Л., Крейн М.Г. Устойчивость решений дифференциальных уравнений в 
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«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДЛЯ  РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ 
ПОХІДНИМИ» 

135 год. (5 кредитів) 
 

У наш час досить актуальними є чисельні методи розв’язування задач математичної фізики за 
допомогою комп’ютерної техніки. Це дозволяє знаходити наближені розв’язки різних задач, 
як лінійних, так і нелінійних. 
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 Мета курсу: ознайомити студентів з математичною постановкою та числовими методами 
розв’язування задач для рівнянь з частинними похідними, важливих з точки зору 
застосувань, а також таких, які виступають як досить загальні моделі реальних явищ 
різноманітного характеру. В результаті вивчення курсу студент повинен набути навичок 
наближених обчислень, а також, виходячи з оцінки початкових даних, оцінити точність, з 
якою можна одержати результат; вміти змінювати моделі (наприклад, диференціальну на 
різницеву, нелінійну на лінійну і ін.).  
 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
доведення теорем та основні методи розділів курсу. В результаті вивчення курсу студент 
повинен вміти: використовувати комп’ютерну техніку при розв’язуванні задач для рівнянь з 
частинними похідними, складати програми на різних алгоритмічних мовах. 
 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Основні поняття курсу. Різницеві схеми для параболічних рівнянь» 

 
НЕ 1.1 «Основні поняття курсу» 
 Сітки і сіткові функції. Апроксимація простіших диференціальних операторів. Різницева 
задача. Стійкість різницевої схеми. 
 
НЕ 1.2  «Різницеві схеми для рівняння теплопровідності» 
 Різницеві схеми для рівняння зі сталими коефіцієнтами. Похибка апроксимації. 
Енергетична рівність. Стійкість різницевої схеми. Збіжність і точність. Різницеві схеми для 
рівнянь зі змінними коефіцієнтами. Метод балансу. Двошарові схеми для рівняння 
теплопровідності зі змінними коефіцієнтами. Тришарові схеми. Роз’язання системи 
різницевих рівнянь. Метод прогонки. Різницеві методи розв’язання квазілінійних рівнянь. 
 

Змістовий модуль 2  
«Метод скінченних різниць розв’язання задач для еліптичних та гіперболічних рівнянь» 

 
НЕ 2.1 «Метод скінченних різниць розв’язання задачі Діріхле» 
 Різницева апроксимація оператора Лапласа. Принцип максимума. Оцінка розв’язку 
неоднорідного рівняння. Збіжність розв’язку різницевої задачі Діріхле. Роз’язання різницевих 
рівнянь методом простої ітерації. 

 
НЕ 2.2 «Різницеві схеми для гіперболічних рівнянь» 
 Скінченно-різницева апроксимація для гіперболічного рівняння. Апроксимуюче різницеве 
рівняння. Явне розв’язання різницевого рівняння. Збіжність розв’язку різницевої задачі. 
Стійкість різницевої схеми. 
  
 

Рекомендована література 
1. Григорій Цегелик Чисельні методи: Підручник. – Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2004. – 408 с. 
2. Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні методи прикладної математики. Лекції. Львів: 

Львівська політехніка. 1998. – 188 с. 
3. Самарський А.А. Введение в числительные методы. М.: Наука, 1982. – 272 с. 
4. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. – М.: 

Фитматгиз., 1962. – 708 с. 
5. Самарський А.А. Разностные схемы. – М.: Наука, 1984. – 616. 
6. Самарський А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – М.: Наука, 

1982. – 272 с. 
7. Медодические указания по практикуму на ЭВМ. – Черновцы, ЧГУ, 1987. – 44 с. 
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8. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1972. – 
735 с. 

9. Вазов В., Форсайт Дж. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в 
частных производных. – М.: Изд-во иностр. Литературы, 1963. – 487 с. 
 

«ЗАГАЛЬНІ ПАРАБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ» 
162 год. (6 кредитів) 

 
Загальні параболічні крайові задачі є природним узагальненням основних еволюційних 
рівнянь математичної фізики і класичної механіки. Основою для розвитку теорії цих задач 
послужила класифікація рівнянь з частинними похідними І.Г.Петровського та дослідження в 
другій половині ХХ ст. Я.Б.Лопатинського. Отримано глибокі результати про коректність 
задач у різних функціональних просторах.  
 Мета курсу: студенти повинні опанувати параболічні за І.Г. Петровським системи, 
постановку задачі Коші та мішаних крайових задач, алгоритми їх розв’язання та результати 
про коректність цих задач. 
 Студент повинен знати: конструкцію систем і крайових умов, модельні задачі, побудову 
ядер Пуасона і функцій типу ядер Пуасона, редукцію загальної задачі до інтегральних 
рівнянь. 
 Студент повинен вміти: застосовувати перетворення Фур’є і метод пераметрикса до 
дослідження задачі Коші, використати перетворення Фур’є і Лапласа та оператори дробового 
диференціювання та інтегрування для встановлення коректності загальної крайової задачі в 
просторах класичних функцій. 
 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і виступити з 
доповіддю на семінарі, виконати контрольну роботу з практичної частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
Змістовий модуль 1 

«Задача Коші» 
 

НЕ 1.1 «Задача Коші для систем зі сталими коефіцієнтами та її властивості» 
 Задача Коші для системи рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Знаходження розв’язку за 
допомогою перетворення Фур’є. Задача Коші для неоднорідної системи (методом 
перетворення Фур’є). Нормальна фундаментальна матриця розв’язків задачі Коші для 
системи зі сталими коефіцієнтами і її властивості. Задача Коші для системи, коефіцієнти якої 
залежать від t. 
 
НЕ 1.2  «Задача Коші для неоднорідного рівняння. Об’ємні потенціали та їх властивості» 
 Функція Гріна задачі Коші для системи зі сталими коефіцієнтами і її властивості.  Формула 
Коші для розв’язку задачі Коші для неоднорідного рівняння. Задача Коші для систем, 
коефіцієнти яких залежать від параметра. Функція Гріна та її властивості. Поняття про 
об’ємні потенціали. Диференціальні властивості об’ємного потенціалу. Постановка задачі 
Коші для системи рівнянь зі змінними коефіцієнтами. 
 
НЕ 1.3 «Коректність задачі Коші для рівнянь зі змінними коефіцієнтами» 
 Постановка задачі Коші для інтегро-диференціального рівняння. Зведення задачі Коші до 
системи інтегральних рівнянь. Дослідження інтегральних рівнянь, які відповідають задачі 
Коші (побудова резольвенти).  Формулювання теореми про коректність задачі Коші при 
різних умовах гладкості і схема знаходження розв’язку. Поняття про фундаментальний 
розв’язок рівняння зі змінними коефіцієнтами, його конструкція та властивості. 
 
НЕ 1.4 «Задачі для рівнянь 2-го порядку параболічного типу» 
 Умова параболічності. Знаходження розв’язку задачі Коші. Інтеграл Пуасона. Фізична 
інтерпретація функції Гріна та інші її найважливіші властивості. 
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Змістовий модуль 2 
«Крайові задачі» 

 
НЕ 2.1 «Розв’язування модельної крайової задачі на півосі. Властивості розв’язків» 
 Постановка модельної задачі і формальне знаходження розв’язку за допомогою 
перетворення Фур’є-Лапласа. Постановка крайової задачі на піввісі. Властивості коренів 
характеристичного рівняння відповідної крайової задачі на піввісі. Умова Лопатинського і її 
формулювання для крайової задачі. Поняття нормальної фундаментальної матриці розв’язків 
крайової задачі на піввісі її побудова. Оцінки елементів нормальної матриці Q. Поняття про 
ядра Пуасона модельної задачі та знаходження. Властивості ядер Пуасона модельної задачі. 
Поняття про оператори дробового диференціювання та інтегрування, які відповідають 
оператору цілого диференціювання. 
 
НЕ 2.2 «Коректна розв’язність загальної параболічної крайової задачі» 
 Оператори дробового інтегрування та диференціювання, які відповідають параболічному 
оператору . Приклади. Функції типу ядер Пуасона та їх властивості (відношення до 
рівняння і порядок їх особливості, їх відношення до крайових умов). Постановка загальної 
крайової задачі та її зведення до системи інтегральних рівнянь першого роду. Теореми про 
коректність. Поняття про функцію Гріна загальної параболічної задачі. Квазіфункція Гріна. 
Нелокальна двоточкова крайова задача. Огляд новинок за журналами: «Український 
математичний журнал», доповіді АН НАН України, журнал «Диференціальні рівняння» та ін. 
 

)(DΛ
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«ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ» 

81 год. (3 кредит) 
 

  Задачі для рівнянь з частинними похідними виникають в різних галузях математики, 
механіки, фізики, техніки, економіки,  екології та інших науках. Вони постійно тимулюють 
створення досконалих математичних моделей явищ і процесів та розвиток точних теорій.  
  Мета курсу: Ознайомлення студентів з прикладними задачами, які приводять до 
рівнянь дифузії, п’єзопровідності в областях зі змінними межами. Студенти повинні знати: 
постановки задач та алгоритми їх розв’язання; вміти: моделювати фізичні процеси, 
знаходити розв’язки (наближені або точні) відповідних мішаних задач з рухомими межами. 
  Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, підготувати реферат і 
виступити з доповіддю на семінарі, виконати контрольну роботу з практична частини курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
 

НЕ 1.1 «Задачі з рухомими межами для рівняння дифузії» 
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 Вивід формули Гріна. Задача Діріхле з рухомими межами. Задача про замерзання грунту. 
Однофазна задача Стефана.  
 
НЕ 1.2 «Сингулярні задачі проблеми Стефана» 
Поширення тепла в   середовищі зі змінними фазовим станом. Кристалізація розплаву при 
наявності у ньому пластинки. Задача теорії фільтрації. Задача Діріхле з  двофазним 
початковим станом. 
  

Змістовий модуль 2 
 

НЕ 2.1 «Задачі фільтрації і теплопровідності з рухомою межею» 
 Задача Неймана. Двошарова задача Стефана. Задача Стефана з циліндричною симетрією. 
Задача про фільтрацію ґрунту. Стабілізація розв’язку задачі Стефана. 
 
НЕ 2.2 «Двофазні задачі в циліндричних областях» 
Про двофазову квазілійну задачу Стефана. Редукція задачі до інтегрального рівняння.  
Огляд «новинок» за журналами: «Український математичний журнал», доповіді АН НАН 
України, журнал «Диференціальні рівняння» та інші. 
 

Р Е К ОМ Е Н Д О В А  Л І Т Е Р А Т У Р А  
 

1. Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. - Рига: „Звайгзне", 1967. – 453 с. 
2. Фридман А. Уравнения с частными производными. – М.: „Мир", 1968. – 426 с. 
3. Данилюк И.И. Избранные труды НАН Украины. – К.: Наукова думка, 1996. – 286 с.  
4. Тихонов А.Н., Самарський А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976. 
5. Матійчук М.І., Царьков М.Ю. Некласичні крайові задачі для параболічних рівнянь. 

Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с. 
 

 
„ДОДАТНІ ОПЕРАТОРИ” 

162 год. (6 кред.) 
 

Мета курсу: вивчити поняття векторної гратки і познайомитися з деякими розділами 
сучасної теорії такими як «Додатні оператори»; «Порядкова структура векторної 
гратки»;розглянути різні теореми про продовження додатних операторів і зв’язок між порядково 
обмеженими та регулярними операторами;познайомитися з різними еквівалентними умовами 
порядкової збіжності напрямленостей у порядково повних векторних гратках; вивчити умови 
порядкової збіжності послідовностей у деяких класичних векторних гратках. 

Студент повинен знати: поняття векторної гратки, додатного оператора, порядкової 
повноти векторної гратки, порядкової збіжності напрямленості, банахової гратки, тілесної 
множини, ідеалу і бенду у векторній гратці; різні теореми про додатні і регулярні оператори; різні 
еквівалентні умови порядкової збіжності напрямленості у довільній порядково повній векторній 
гратці, а також спеціальні умови порядкової збіжності послідовності у класичних гратках при 

 задачі про порядкову збіжність конкретних послідовностей у конкретних гратках;  
Студент повинен уміти:  застосовувати поняття порядкової збіжності та прості факти про 

порядкову збіжність до дослідження порядкової сепарабельності  і питань існування порядкових 
базисів у деяких класичних гратках.знати. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1 

 «Лінійні оператори на векторних гратках» 
 

 pL  
∞≤≤ p1 ;
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НЕ 1.1. Додатна, від’ємна частини і модуль елементів векторних граток. Означення 
векторної гратки, приклади і елементарні властивості елементів. Різні тотожності і нерівності між 
додатною, від’ємною частиною і модулем елементів. Гра Шоке та ігрова характеризація беровості. 
Топологічні ігри. Повнота та зліченна повнота за Чехом. Компактифікація Стоуна Чеха. 
Паракомпактні простори і теорема Стоуна. 

 
НЕ 1.2. Додатні і регулярні оператори. Теорема Канторовича про продовження. Архімедові 

векторні гратки. Модуль оператора. Розкладна властивість векторних граток. Порядково повні 
векторні гратки. Формули для модуля оператора. Приклади порядково повних і не порядково 
повних векторних граток. Порядково обмежені, додатні і регулярні оператори. 
 

Змістовий модуль 2 
 «Порядкова структура векторних граток» 

 
НЕ 2.1. Порядкова збіжність напрямленостей. Поняття порядкової збіжності; приклади. 

Порядкова обмеженість порядково збіжних послідовностей. Властивості збіжних напрямленостей 
та їх границь. Порядково неперервні відображення. Нижня і верхня границі порядково обмежених 
напрямленостей. Фундаментальні напрямленості. Критерій Коші порядкової збіжності 
напрямленостей. 

 
НЕ 2.2. Банахові гратки. Поняття банахової гратки; приклади. Відносна порядкова 

збіжність послідовностей та її властивості. Зв’язок між відносно порядковою, порядковою і 
нормованою збіжністю у банахових гратках. Граничний перехід у нерівностях.  Додатні оператори 
в банахових гратках. 

 
НЕ 2.3. Порядкова структура граток при pL  ∞≤≤ p1 . Характеризація порядкової 

збіжності в . Зв’язок між відносно порядковою і нормованою збіжністю в . Порядкова pL pL
сепарабельність граток при pL   ∞≤≤ p1 . Порядкові базиси в гратках при   pL   ∞≤≤ p1 .

 
Основна література до курсу: 

5. Aliprantis C.D., Burkinshaw O. Positive operators. – 1985. – Academic Press, Inc. – Orlando. – 367 
p. 

6. Біркгоф Г. Теория решеток. – 1948. – Радянська школа. – Киев  216с. 
7. Канторович Л.В., Вулих В.З., Пинскер А.Г. Функциональный анализ в частично 

упорядоченных пространствах. – 1950. – Гос. изд-во техн.-теор. лит-ры. – Москва-Ленинград. – 
550 с. 

8. Schaefer H.H. Banach Lattices and Positive Operators. – 1974. – Springer. – Berlin etc. 376 p. 
 

 
“ВИБРАНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ОПЕРАТОРІВ У ПРОСТОРАХ 

АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ” 
162 год. (6 кред) 

Мета викладання дисципліни: дати студентам основи знань із теорії застосовності 
диференціальних та інтегральних операторів нескінченного порядку; вивчити можливість 
зображення лінійного неперервного оператора, що дії у просторі функцій, аналітичних у 
кругових областях, у вигляді диференціального оператора нескінченного порядку; 

розгянути застосування характеристичних функцій лінійних неперервних операторів до 
розв’язуваня операторних рівнянь, опису комутантів фіксованих операторів, побудові 
згорток для оператора інтегрування. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знати 
алгоритм зображення довільного лінійного непервного оператора у вигляді 
диференціального оператора нескінченного порядку; уміти застосовувати принцип 
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рівномірної обмеженості до дослідження умов застосовності різних операторів; 
застосовувати спряжені оператори до розв’язуваня операторних рівнянь. 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
 

Змістовий модуль 1. 
“Застосовність диференціальних та інтегральних операторів нескінченного 

порядку” 
 

НЕ 1.1. Застосовність інтегральних операторів нескінченного порядку. Огляд з теорії 
лінійних неперервних операторів, що діють у просторах аналітичних функцій. Застосовність 
інтегральних операторів нескінченного порядку. 

НЕ 1.2. Застосовність диференціальних операторів нескінченного порядку. Принцип 
рівномірної обмеженості для послідовності лінійних неперернвих оепраторів, що діють у 
просторах аналітичних функцій. Застосовність диференціальних операторів нескінченного 
порядку відносно узагальненого диференціювання. Застосовність диференціальних операторів 
нескінченного порядку відносно звичайного диференціювання та оператора Пом’є. 

НЕ 1.3. Порядок і тип цілої функції. Теорема Ліувілля.  Означення порядку і типу цілої 
функції. Приклади. Формули для обислення порядку і типу цілої функції. Класи цілих функцій 
[ ,ρ σ )і [ ,ρ σ ] та їхня зарактеристика. 
 

Змістовий модуль 2 
“ Зображення операторів у вигяді диференціальних операторів нескінченного 

порядку ” 
 
НЕ 2.1. Характеристичні функції лінійних неперервних операторів та їх застосування. 

Зв’язок між лінійними неперервними операторами , що діють у просторах аналітичних функцій та 
їхніми характеристичними функціями. Комутант оператора інтегрування. Ізоморфізми, що 
комутують з інтегруванням. Інваріантні підпростори оператора інтегрування та його 
степенів.Комутатн степеня лператора інтегрування. Згортка Берга-Дімовського: її побудова та 
властивості 

НЕ 2.2. Зображення операторів у вигляді диференціальних операторів нескінченного 
порядку. Зображення операторів у вигяді диференціальних операторів нескінченного порядку. 
Комутант оператора зсуву. Комутант оператора диференціювання. Спряжені оператори. 
Характеристичні функції спряжених операторів. Застосовування спряжених оепраторів. 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Хавин В.П. Пространства аналитических функций.– В кн.: Итоги науки, математический 

анализ.– М.: Наука, 1966.– 237 с. 
2. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1.– М.: Наука, 1967.– 488 с. 
3. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.2.– М.: Наука, 1968.– 624 с. 
4. Нагнибіда М.І. Класичні оператори в просторах аналітичних функцій.– К.: Ін-т математики 

НАН України, 1995.– 297с.  
5. Леонтьев А.Ф. Целые функции. Ряды экспонент.– М.: Наука, 1983.– 176 с. 
6. Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семействах.– Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 

1983.– 160 с. 
7. Эдвардс Р. Функциональный анализ.– М.: Мир, 1969.– 1071 с. 
8. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з теорії лінійних операторів в 

аналітичних просторах. – Чернівці, ЧДУ, 1986. – 48 с. 
9. Драгилев М.М. Базисы в пространствах Кете.– Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1983.– 144 с. 
10. Ибрагимов И.И., Нагнибида Н.И. Матричный метод и     квазистепенные базисы в 

пространстве аналитических в круге функций // Успехи мат. наук.– 1975.– 30, №6.– С. 101-146. 
11. Леонтьев А.Ф. Обобщения рядов экспонент.– М.: Наука,  1981.– 320 с. 
12. Нагнибіда М.І. Інтегральні оператори в просторі аналітичних функцій.–Чернівці: Рута, 1996.– 
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69 с. 
13. Нагнибіда М.І. Оператори Помм'є в просторі аналітичних у крузі функцій.– К.: Ін-т математики 

НАН України, 1997.– 125 с. 
 

„НАРІЗНІ І СУКУПНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ” 
216 год. (8 кред.)   

Мета викладання дисципліни: вивчити поняття берівського простору і познайомитися з різними 
топологічними іграми; 
розглянути різні теореми про сукупну неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; 
познайомитися з різними типами квазінеперервності та їх застосуваннями до дослідження нарізно 
непеервних функцій багатьох змінних на сукупну неперервність; 
вивчити обернені задачі для нарізно неперервних відображень; 
познайомитись з теоремами про берівську та лебеґівську класифікацію нарізно неперервних 
відображень. 
Студент повинен знати поняття берівського простору і різні топологічні ігри; різні теореми про 
сукупну неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; різні типи квазінеперервності 
та їх застосуваннями до дослідження нарізно непеервних функцій багатьох змінних на сукупну 
неперервність; обернені задачі для нарізно неперервних відображень; теореми про берівську та 
лебеґівську класифікацію нарізно неперервних відображень;  
Студент повинен уміти застосовувати поняття берівського простору і топологічних ігрор в 
теорії нарізно неперервних відображень; використовувати різні теореми про сукупну 
неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних; застосовувати квазінеперервність до 
дослідження нарізно непеервних функцій багатьох змінних на сукупну неперервність; 
розв’язувати обернені задачі для нарізно неперервних відображень; доводити теореми про 
берівську та лебеґівську класифікацію нарізно неперервних відображень. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
Змістовий модуль 1 

 «Нарізно неперервні функції двох змінних» 
 

НЕ 1.1. Берівські простори і топологічні ігри. Множини І ти ІІ категроії і теорема Бера про 
категорію. Різні означення берівського простору і теорема Банаха про категорію. Гра Шоке та 
ігрова характеризація беровості. Топологічні ігри. Повнота та зліченна повнота за Чехом. 
Компактифікація Стоуна Чеха. Паракомпактні простори і теорема Стоуна. 
 
НЕ 1.2. Сукупна неперервність нарізно неперервних функцій двох змінних. Напівнеперервні 
функції і метод Бера. Застосування рівномірної неперервності. Метод Кальбрі-Труалліка. Теорема 
Наміоки. Застосуваня топологічних ігор. Локальні характеристики. Функції зі значеннями в 
неметризовних просторах 

 
Змістовий модуль 2 

 «Функції багатьох змінних» 
 

НЕ 2.1. Різні типи квазінеперервності та їх застосування. A-квазінеперервність та її 
спеціалізації. Властивість Вестона для для КС-функцій. Властивість Гана для КС-функцій. 
Локальні характеристики для КС-функцій. Сукупна неперервність нарізно неперервних функцій 
від n-змінних на добутках просторів з певними умовами зліченності. Сукупна неперервність 
нарізно неперервних функцій від n-змінних на добутках метризовних просторів. Сукупна 
неперервність нарізно неперервних функцій багатьох змінних зі значеннями в σ-метризовних 
просторах. 
 
НЕ 2.2. Обернені задачі для нарізно неперервних функцій. Спеціальні обернені задачі. Метод 
зліченної апроксимації. Метод Бреккенріджа-Нішіури. Метод тотальної апроксимації. 



 216

Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках 
метризовних просторів. Уточнена обернена задача 
 
НЕ 2.3. Берівська та Лебеґівська класифікація нарізно неперервних відображень та їх аналогів. 
Берівька та лебеґівська класифікація розривних функцій. Метод Лебеґа та його розвиток. Метод 
Гана. Розбиття одиниці і метод Рудіна – Сан-Ремо. Застосування теорем про продовження. 
Лебеґівсьа класифікація наразно неперервних відображень та їх аналогів. Побудова нарізно 
неперервних функцій з даною діагоналлю 

 
Основна література: 

1. Куратовский К. Топология. Т.1. - М.: Мир, 1966. - 594с. 
2.  Hahn H. Theorie der reellen Funktionen.1.Band. - Berlin: Verlag von Julius Springer, 1921. - 

VIII+600S. 
3. Hahn H. Reelle Funktionen.1.Teil. Punktfunktionen. - Leipzig: Academische Verlagsgesellschaft 

M.B.H., 1932. - 416S. 
4. Медведев Д.А. Очерки истории теории функций действительного переменного. - М: Наука, 

1975. - 248с. 
5. Медведев Ф.А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже XIX-XX вв. - 

М.: Наука, 1976. - 232с. 
6. Энгелькинг Р. Общая топология. - М.: Мир, 1986. - 752с. 
7. Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом. – Чернівці: Рута, 2004. – 92с. 
8. Бурбаки Н. Общая топология. Использование вещественных чисел в общей топологии. 

Функциональные пространства. Сводка результатов. - М.: Наука, 1975. - 408с. (фр. видання: 
1958). 

9. Baire R. Sur les fonctions de variables reelles// Ann. Mat. Pura Appl., ser.3. - 1899. - 3. - P.1-123. 
10. Namioka I. Separate continuity and joint continuity// Pacif. J. Math. - 1974. - 51, N2. - P.515-531. 
11. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Собчук О.В. Оберненi задачi теорiї нарiзно неперервних 

вiдображень // Укр. мат. журн. - 1992. -  44, N9. - С.1209-1220. 
12. Piotrowski Z. Separate and joint continuity// Real Anal. Exch. - 1985-86. - 11, N2. - P.293-322. 
13. Маслюченко В.К., Нестеренко В.В. Про неперервнiсть нарiзно неперервних вiдображень на 

кривих// Мат. студiї. - 1998. - 9, N2. - C.205-210. 
14. Breckenridge J.C., Nishiura T. Partial continuity, quasicontinuity and Baire spaces// Bull. Inst. 

Acad. Sinica. - 1976. - 4, N2. - P.191-203. 
15. Маслюченко В.К. Задача Дiнi та рiвномiрна неперервнiсть// Наук. вiсн. Чернiв. ун-ту. 

Вип.46. Математика. - Чернiвцi.: ЧДУ, 1999. - С.80-87. 
16. Chtistensen J.P.R. Joint continuity of separately continuous functions// Proc. Amer. Math. Soc. - 

1981. - 82, N3. - P.455-461. 
17. Saint-Raymond J. Jeux topologiques et espaces de Namioka// Proc. Amer. Math. Soc. - 1983. - 87, 

N3. - P.409-504. 
18. Hansel G., Troallic J.-P. Quasicontinuity and Namioka's theorem// Topol. Appl. - 1992. - 46, N2. - 

P.135-149. 
19. Calbrix J., Troallic J.P. Applications s\'epar\'ement continues// C.R. Acad. Sc. Paris. S\'ec. A. - 

1979. - 288. - P.647-648. 
20. Rudin W. Lebesgue first theorem// Math. Analysis and Aplications, Part B. Edited by Nachbin. 

Adv. in Math. Supplem. Studies 78. - Academic Press, 1981. - P.741-747. 
21.  Маслюченко В.К. Простори Гана i задача Дiнi// Мат. методи i фiз-мех. поля. - 1998. - 41, 

N4. - C.39-45. 
22. Маслюченко В.К., Михайлюк О.В., Собчук О.В. Дослiдження про нарiзно неперервнi 

вiдображення// Матерiали мiжнародної математичноЇ конференцiї, присвяченої пам'ятi 
Ганса Гана. - Чернiвцi: Рута, 1995. - С.192-246. 

23. Маслюченко В.К., Собчук О.В. Берiвська класифiкацiя i σ-метризовнi простори// Мат. 
студiї. - 1994. - 3. - С.95-101. 

24. Piotrowski Z. Separate and joint continuity. II// Real Anal. Exch. - 1989-1990. - 15, N1. - P.248-
256. 
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25. Neubrunn T. Quasi-continuity// Real Anal. Exch.. - 1988-1989. - 14, N3. - P.259-306. 
26.  Маслюченко В.К. Нестеренко В.В. Сукупна неперервнiсть горизонтально 

квазiнеперервних функцiй// Укр. мат. журн. – 2000. – 52, №12. – С.1711-1714. 
27. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В. Характеризацiя множин точок розриву нарiзно 

неперервних функцiй багатьох змiнних на добутках метризовних просторiв// Укр. мат. 
журн. - 2000. - 52, N6. – С.740-747. 

28.  Маслюченко В.К. Нарiзно неперервнi вiдображення вiд багатьох змiнних зi значеннями в 
σ-метризовних просторах // Нелiнiйнi коливання. - 1999. - 2, N3. - C.337-344. 

29. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В. Про нарiзно неперервнi функцiї на добутках 
метризовних просторiв// Доповiдi АН України. - 1993. - N4. - С.28-31. 

30. Каланча А.К., Маслюченко В.К. Берiвська класифiкацiя векторнозначних нарiзно 
неперервних функцiй на добутках iз скiнченновимiрним спiвмножником// Зб. наук. пр. 
Кам'янець-Под. пед. ун-ту. Сер. Фiз.-мат. (математика). - 1998. - 4. - С.43-46. 

31. Маслюченко В.К., Михайлюк В.В., Собчук О.В. Побудова нарiзно неперервної функцiї вiд 
n змiнних з даною дiагоналлю // Мат. студiї. - 1999. - 12, N1. - C.101-107. 

32. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В. Побудова нарізно неперерв-них функцій з даним 
коливання // Укр.мат.журнал. – 1998. – 50, №7. – С.949-959.  

33. Маслюченко В.К. Нарізно неперервні відображення і простори Кете. Дис. … докт. фіз.-мат. 
наук. -  Чернівці, 1999. – 345с. 

 
ІНВАРІАНТНІ МНОГОВИДИ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ 

135 год. (5 кредитів) 
 

В багатьох галузях науки і техніки зустрічаються системи, динамічні коливні процеси в 
яких описуються звичайними диференціальними рівняннями.  В зв’язку з цим виникає задача 
вивчення властивостей розв’язків таких рівнянь, а саме дослідження  питання існування, стійкості 
та представлення обмежених інваріантних тороїдальних многовидів  в скінченновимірному 
евклідовому просторі. Основою для розвитку цих задач послужили праці Крилова М.М., 
Боголюбова М,М., Митропольського Ю.О., Самойленка А.М.  

 Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими 
основними темами: фазові простори, векторні поля та дотичний простір диференціальних рівнянь; 
диффеоморфізми; фазові криві автономної системи; стійкість за Ляпуновим; векторні поля на 
многовидах; інваріантні множини і їх стійкість; локальні координати в околі тороїдального 
многовиду; деякі проблеми лінійної теорії: існування інваріантного тора, функція Гріна. 

Студент повинен знати: основні теоретичні положення даного курсу (означення, теореми та 
їх доведення, історію виникнення даних задач та способів їх розв’язання). 

Студент повинен вміти: застосовувати вивчені теоретичні положення при розв’язуванні 
відповідних задач з даного курсу. 

 Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольні роботи з 
практичної та теоретичної частин курсу, доповісти на семінарі.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями: 

  
Змістовий модуль 1.Векторні поля на прямій і на площині. 
Н.Е.1.1. Векторні поля на прямій. Фазові простори і фазові потоки. Приклади. 
Диффеоморфізми. Векторні поля. Приклади. Означення диференціального рівняння. Інтегральні 
криві. Векторні поля на прямій. Основні теореми. 
Н.Е 1.2. Векторні поля на площині. Приклади векторних полів і фазових потоків на площині. 
Дотичний простір. Основні теореми 
Змістовий модуль 2. Лінійні системи. 
НЕ2.1. Експонента Лінійні системи. Експонента. Визначник експоненти. Його властивості. 
Комплексифікація. Приклад лінійного рівняння, фазовий простір якого – комплексна пряма. 
Класифікація особливих точок на площині. Приклад маятника з тертям. 
НЕ 2.2. Стійкість положення рівноваги. 
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Стійкість положення рівноваги. Асимптотична стійкість. Випадок чисто уявних власних чисел. 
Приклад однієї системи в задача про тор). Локальні координати в околі тороїдального 
многовиду. Лінійні неавтономні рівняння. Лінійні неавтономні рівняння з періодичними 
коефіцієнтами . Варіація сталих (неоднорідні рівняння). 
Змістовий модуль3. Інваріантні многовиди. 
НЕ 3.1. Функція Гріна. Задача про обмежений інваріантний многовид  динамічної системи. 

Функція Гріна –Самоленка задачі про обмежений інваріантний многовид лінійного розширення 
динамічної системи на торі. 

Основна література до дисципліни 
1. Митропольский Ю.А., Лыкова О.Б. Интегральные многообразия в нелинейной механике. – 

М.:Наука, 1973. -512 с.  
2. Самойленко А. М. Элементы математической теории многочастотных колебаний.-М.: 

Наука, 1987. -302 с. 
3. Биркгоф Дж.Д. Динамические системы. –М.;Л: ОГИЗ, 1941.-320с. 
4. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1969, 467 с. 
5. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.:Наука, 1992. -128 с.  
 

 
«МЕТОДИ ТЕОРІЇ САМОСПРЯЖЕНИХ ОПЕРАТОРІВ» 

108 годин (4 кредити) 
Теорія самоспряжених операторів є важливим розділом функціонального аналізу, методи 

якої широко використовуються як у математиці, так і у суміжних дисциплінах. 
Мета курсу: студенти повинні опанувати  основаи теорії самоспряжених операторів у 

гільбертовому просторі. 
Студенти повинні: знати: 
- основні поняття та твердження теорії необмежених операторів у гільбертовому просторі; 
- основні поняття та твердження спектральної теорії самоспряжених операторів 
- основи теорії позитивних та негативних просторов, побудованих за самоспряженим 

оператором. 
Студенти повинні вміти застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних 

задач математичної фізики, математичного та функціонального аналізу. 
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями 

Змістовний модуль 1.  
«Загальна теорія необмежених операторів у гільбертовому просторі» 

НЕ 1.1 Графік оператора. Замкнені оператори. 
Означення необмеженого оператора в гільбертовому просторі. Пряма сума гільбертових 
просторів. Графік оператора. Основні твердження. Означення замкненого оператору. Оператори, 
які допускають замикання. Диференціальні оператори 

НЕ 1.2 Спряжені оператори [1] 
Теорема про щільність лінійного многовиду в гільбертовому просторі. Означення спряженого 
оператора. Основні твердження (про спряжений оператор до суми , добутку операторів, про 
другий спряжений). Дефектні підпростори. Дефектні числа. Теорема Крейна-Красносельського. 
Критерій самоспряженості оператора в термінах дефектних чисел 

Змістовний модуль 2.  
«Спектральна теорема для самоспряжених операторів» 

 НЕ 2.1  Оператори ортогонального проектування 
Означення ортопроектора. Основні властивості. Перетин підпросторів у термінах ортопроекторів 
Ортогональна сумма ті різниця підпросторів у термінах ортопроекторів 
 НЕ 2.2 Спектральна функція та спектральні інтеграли 
Означення спектральної функції, основні властивості. Розклад одиниці Побудова інтегральної 
суми. Основні властивості спектрального інтеграла. Доведення основної спектральної теореми 

Змістовний модуль 3 
« Функції від самоспряженого оператора. Характеристика спектра самоспряженого 

оператора» 

 44R (
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НЕ 3.1  Функції від самоспряженого оператора 
Означення функції від самоспряженого оператора. Основні властивості. Критерій само 
спряженості. Побудова функцій від основних самоспряжених операторів (диференціювання, 
множення на незалежну змінну) 

НЕ 3.2  Характеристика спектра самоспряженого оператора 
Теореми про точковий, неперервний та остаточний спектри самоспряженого оператора. Теореми 
про регулярні точки самоспряженого оператора в термінах спектральної функції оператора 

Змістовний модуль 4.  
«Позитивні та негативні простори» 

НЕ 4.1 Позитивні та негативні простори 
Означення та основні властивості білінійних функціоналів. Теорема про загальний вигляд 

білінійного функціоналу. Побудова позитивних та негативних просторів. Побудова ланцюжка 
просторів за самоспряженим оператором. 

НЕ 4.2  Деякі простори основних  та узагальнених елементів 
Простори С - векторів та спряжені до них. Індуктивні та проективні границі гільбертових 
просторів, пов’язаних ланцюжком. Означення та властивості аналітичних векторів 
самоспряженого оператора. Топологічна структура простору аналітичних векторів. Основні 
означення. Індуктивні та проективні границі класів Жевре самоспряженого оператора. Приклади 

 
Основна література до дисципліни 

Література до змістовного модуля 1 
1. Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функциональный анализ. Курс лекций. – К.: 

Выща шк., 1990. – 600с. 
2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 

функциональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 
Література до змістовного модуля 2 

1. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 
М. : Наука, 1996. – 544с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 
функціональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 

3. Березанский Ю. М., Ус Г. Ф., Шефтель З. Г. Функциональный анализ. Курс лекций. – К.: 
Выща шк., 1990. – 600с. 

Література до змістовного модуля 3 
1. Люстерник Л. А., Соболев В. И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука, 1965. – 

520с. 
2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 

функціональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 
3. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 

М. : Наука, 1996. – 544с. 
Література до змістовного модуля 4 

1. Ахиезер Н. И., Глазман И. М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – 
М. : Наука, 1996. – 544с. 

2. Городецкий В. В., Нагнибида Н. И., Настасиев П. П. Методы решения задач по 
функциональному аналізу. – К.: - Выща шк., 1990. – 479с. 

3. Горбачук В. И., Горбачук М. Л. Граничные задачи для дифференциально-операторных 
уравнений. – К.: - Наукова думка, 1984, 284с. 

 
«УЗАГАЛЬНЕНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» 

135 годин (5 кредити) 
 

Теорія узагальнених функцій є важливим розділом функціонального аналізу, методи та ідеї 
якої широко використовуються як у математиці, так і у теоретичній фізиці, механіці, 
електротехніці. 

∞
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Мета курсу: забезпечення ґрунтовного засвоєння студентами основ теорії узагальнених 
функцій. 

Студенти повинні знати: 
- основні простори узагальнених функцій; 
- основні операції над узагальненими функціями; 
- властивості перетворення Фур’є та Лапласа узагальнених функцій; 
- фундаментальні розв’язки основних операторів математичної фізики. 
Студенти повинні вміти застосовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних 

задач, зокрема задач математичної фізики. 
 
Вивчення дисципліни здійснюється за чотирма змістовними модулями. 
 

Змістовний модуль 1.  
«Основні та узагальнені функції. Диференціювання узагальнених функцій» 

НЕ 1.1Простори основних та узагальнених функцій 
Вступ. Простір основних функцій Д. Збіжність у просторі Д. Приклади функцій з простору Д. 
Простір узагальнених функцій Д’. Повнота простору Д’. Носій узагальненої функції. Фінітні 
узагальнені функції. Лема дю Буа-Реймона. Регулярні та сингулярні узагальнені функції. 
Сингулярність дельта-функції Дірака. Приклади регулярних узагальнених функцій. Формули 
Сохоцького 

НЕ 1.2Основні операції в просторі узагальнених функцій 
Лінійна заміна змінних в узагальнених функціях. Множення узагальнених функцій. 
Мультиплікатори в просторі Д’. Похідні узагальнених функцій. Властивості узагальнених 
похідних. Первісна узагальненої функції. Приклади. 

Змістовний модуль 2.  
«Прямий добуток та згортка узагальнених функцій. Узагальнені функції повільного зростання.» 

 
НЕ 2.1 Прямий добуток узагальнених функцій та згортка. 

Означення прямого добутку. Комутативність прямого добутку. Асоціативність прямого добутку. 
Диференціювання та множення прямого добутку. Основні означення. Властивості згортки 
(лінійність, комутативність, диференціювання та зсув згортки). Умови існування згортки. 
Згорткова алгебра узагальнених функцій. Рівняння в згортковій алгебрі. Регуляризація 
узагальнених функцій. Потенціал Ньютона. 
 НЕ 2.2 Простори основних та узагальнених функцій S, S’ 
Простір основних функцій S. Простір узагальнених функцій повільного зростання S’. Теорема 
Шварца. Приклади узагальнених функцій повільного зростання. Структура узагальнених 
функцій з точковим носієм. Прямий добуток узагальнених функцій з простору S’. Згортка 
узагальнених функцій повільного зростання. 

Змістовний модуль 3  
«Перетворення Фур’є та Лапласа узагальнених функцій» 

 НЕ 3.1  Перетворення Фур’є основних та узагальнених функцій 
Перетворення Фур’є основних функцій з простору S. Неперервність перетворення Фур’є. 
Перетворення Фур’є узагальнених функцій з простору S’. Властивості перетворення Фур’є.. 
Перетворення Фур’є узагальнених функцій з компактним носієм. Перетворення Фур’є згортки 
узагальнених функцій з S’. Приклади. 

НЕ 3.2 Перетворення Лапласа узагальнених 
Перетворення Лапласа локально інтегровних функцій. Перетворення Лапласа узагальнених 
функцій. Властивості перетворення Лапласа. Обернене перетворення Лапласа, основна теорема. 
Приклади та застосування. Рівняння в згортковій алгебрі 

Змістовний модуль 4.  
«Фундаментальні розв’язки лінійних диференціальних операторів» 

НЕ 4.1 Узагальнені роз’вязки лінійних диференціальних рівнянь 
Узагальнені та фундаментальні розв’язки диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами . 
Рівняння з правою частиною. Метод спуска. Фундаментальні розв’язки оператора 
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теплопровідності, хвильового оператора, оператора Лапласа, оператора Гельмгольца, оператора 
Коші-Рімана, Фундаментальні розв’язки оператора теплопровідності, хвильового оператора, 
оператора Лапласа, оператора Гельмгольца, оператора Коші-Рімана, оператора переносу. 
НЕ 4.2 Задача Коші для рівняння теплопровідності та хвильового рівняння 
Тепловий потенціал. Поверхневий тепловий потенціал. Постановка узагальненої задачі Коші для 
рівняння теплопровідності. Розв’язок задачі Коші. Постановка узагальненої задачі Коші для 
Хвильового рівняння. Розв’язання узагальненої задачі Коші. Розв’язання класичної задачі Коші. 
 
 

Основна література до дисципліни 
1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1976.– 528с. 
2. Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина перша. – 

Київ: Інститут математики НАН України, 1996.–206с. 
3. Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина друга. – 

Київ: Інститут математики НАН України, 1996.–206с. 
Кеч В., Теодореску П. Введение в теорию обобщённых функций с приложениями в технике. – М.: 
Мир, 1978. – 518с. 
 

«ЕВОЛЮЦІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ» 
135 годин (5 кредитів) 

 
Еволюційні рівняння як скінченного, так і нескінченного порядків широко 

використовуються при математичному моделюванні різних реальних процесів, при розв’язуванні 
задач математичної фізики, при вивченні багатьох процесів у хімії та біологічній кінетиці тощо. За 
допомогою таких рівнянь описуються різні складні явища в сучасному природознавстві, 
економіці, техніці. 

Мета курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу. 
Студент повинен знати властивості гладких розв’язків еволюційних рівнянь 

нескінченного порядку, твердження про коректну розв’язність задачі Коші для таких рівнянь у 
різних функціональних просторах 

Студент повинен вміти застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач, які можуть 
зустрітися у практичній діяльності за обраною спеціальністю.  

 
Вивчення дисципліни здійснюється за двома змістовними модулями. 

 
Змістовний модуль 1.  

«Простори основних та узагальнених функцій» 
НЕ 1.1 Простір Ср

Означення простору Ср. Основні операції в просторі Ср(операція диференціювання, 
множення на z, зсуву аргументу). Приклади просторів Ср

НЕ 1.2  Простори та

Означення просторів та , основні операції у цих просторах. Характеристика 

просторів та в термінах поведінки похідних функцій з цих просторів на дійсній осі. 

Приклади просторів та
НЕ 1. 3 Перетворення Фур’є функцій з просторів типу С 
Властивості перетворення Фур’є. Характеристика просторів Фур’є у термінах двоїстих за 

Юнгом функцій. 
НЕ 1.4 Оператори диференціювання нескінченного порядку в просторах типу С 
Означення оператора диференціювання нескінченного порядку в просторах типу С. 

Критерій існування та неперервності такого оператора в просторах типу С. Побудова операторів 
диференціювання нескінченного порядку в просторах типу С за конкретними аналітичними 
функціями, які є мультиплікаторами в просторах типу С. 

НЕ 1. 5 Простори узагальнених функцій типу С’ 

 γC   pCγ  

γC  pCγ

γC  pCγ  

 γC   pCγ . 
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Згортка узагальнених функцій у просторах типу С’. Перетворення Фур’є  згортки. 
Згортувачі та мультиплікатори у просторах типу С’. Приклади регулярних та сингулярних 
узагальнених функцій з просторів типу С’. Перетворення Фур’є згорток узагальнених функцій з 
просторів  типу С’. Приклади згортувачів та мультиплікаторів 

Змістовний модуль 2.  
«Еволюційні рівняння з оператором диференціювання нескінченного порядку» 

 НЕ 2.1   Влакстивості фундаментального розв’язку задачі Коші 
 Встановлення оцінок похідних фундаментального розв’язку задачі Коші (ФРЗК). 
Диференційовність ФРЗК по часовій змінній t як абстрактної функції параметра t. Дослідження 
структури та властивостей  фундаментальних розв’язків задачі Коші для еволюційних рівнянь з 
операторами диференціювання нескінченного порядку, побудованими за конкретними 
функціями 

НЕ 2. 2 Оператор, спряжений до оператора диференціювання нескінченного порядку 
Побудова оператора, спряженого до оператора диференціювання нескінченного порядку як 

псевдодиференціального оператора, побудованого за певним аналітичним символом. 
НЕ 2. 3 Коректна розв’язність задачі Коші 

Встановлення коректної розв’язності задачі Коші у класі початкових умов, які є аналітичними 
функціоналами. Зображення розв’язку задачі Коші у вигляді згортки ФРЗК з початковою 
умовою. Побудова розв’язку задачі Коші для еволюційних рівнянь з оператором 
диференціювання нескінченного порядку з початковими умовами з простору аналітичних 
функціоналів 
 НЕ 2.4 n-вимірний випадок 
 Перенесення одержаних результатів на випадок n незалежних змінних. Встановлення 
коректної розв’язності задачі Коші у n-вимірному випадку для модельних рівнянь 
  

   
Основна література до дисципліни 

1. Городецький В.В. Задачі Коші для еволюційних рівнянь нескінченого порядку. – Чернівці: Рута, 
2005-219с. 
 
Спеціальність “Статистика” 
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 
27 год. (1 кредит) 

 
Метою даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і 

проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці 
та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі 
згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами; здобуття студентами 
знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей 
народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій 
щодо безпеки праці; формування в майбутніх фахівців потрібного рівня знань і вмінь з 
організаційних, правових і технічних питань охорони праці, основ виробничої санітарії, техніки 
безпеки та пожежної безпеки. 

Студент повинен знати основні поняття, означення, властивості об’єктів, які вивчає дана 
дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. 

Студент повинен вміти визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні 
величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на 
працюючих; організувати розслідування нещасного випадку на виробництві; визначати 
коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики 
виробничого травматизму; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої 
методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці; оцінити безпечність 
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технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками; оцінювати виробничі 
чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту. 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проект» 

 
НЕ 1.1. Управління охороною праці в державі та на підприємствах. 
Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, 
“управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція 
управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління 
охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві. 
 
НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці. 
Законодавство України з охорони праці. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. 
Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна 
організація праці. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці. Відповідальність за 
порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

 
НЕ 2.1. Умови праці та безпека на виробництві. 
Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають 
на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, 
їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного 
впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. 
 
НЕ 2.2. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація 
нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та 
захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань. 
 
НЕ 2.3. Особливості праці користувачів ЕОМ. 
Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. 
Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. 
Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної 
безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам 
стандартів безпеки та нормам охорони праці. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА 

 
1. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.  
2. Охрана труда в машиностроении: Уч. для вузов. Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 
1993. – 432 с.  
3. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под ред. О.Н.Русака. – Л.: 
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с.  
4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.  
5. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отраслиі» 
для студентів технических спеціальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. 
Зеленская – Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. 
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ДОДАТКОВА 

 
6. Закон Украины «Об охране труда». – К.: Основа, 2003. – 56 с.  
7. Журнал «Охрана труда». – К.: Основа.  
8. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.  
9. Демирчоглян Г.Г. Компьютер и здоровье. – М.: Издательство «Лукоморье», 1977. – 256 с.  

  
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

72 год. (2 кредити) 
 

Необхідність невідкладних заходів із впровадження ІКТ у сферу освіти і науки зумовлена 
сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які 
дозволяють, з одного боку розвивати систему накопичення і поширення наукових знань, а з 
другого боку – надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам 
населення.  
 Мета курсу: забезпечення підготовки студентів 5-го курсу до ефективного застосування 
комп’ютерних технологій при навчанні математики в школі; розширення можливості навчального 
процесу з використанням комп’ютера для спілкування, проведення досліджень, створення 
різноманітних дидактичних та методичних матеріалів, публікацій, презентацій, веб-сайтів, пошуку 
додаткової інформації тощо; використання ІКТ в навчальних проектах для розвитку в учнів 
навичок мислення високого рівня, які відповідають потребам ХХІ століття та вимогам епохи 
інформатизації.  

 У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні поняття, означення, 
властивості об’єктів, які вивчає дана дисципліна, вільно оперувати основними поняттями. В 
результаті вивчення курсу студент повинен вміти: створювати портфоліо, яке міститиме такі 
складові: 

• План проекту, навчальні цілі якого враховуватимуть вимоги державних освітніх 
стандартів та державних навчальних програм. 

• Приклади робіт, підготовлених у ролі учня за допомогою комп’ютера: учнівської 
мультимедійної презентації, учнівської публікації (інформаційного бюлетеня чи 
буклета), учнівського веб-сайта. 

• Форми та критерії оцінювання діяльності учнів по створенню мультимедійної 
презентації, публікації, веб-сайта. 

• Дидактичні матеріали для учнів: роздавальні матеріали, тести, шаблони документів. 
• Методичні матеріали для вчителя: учительська мультимедійна презентація, публікація 

(інформаційний бюлетень або буклет) чи веб-сайт; інструкції з організації роботи в 
проекті, правила роботи з різним обладнанням тощо. 

• План реалізації проекту. 
• Список інформаційних джерел. 

Вивчення дисципліни здійснюється за трьома змістовними модулями 
 

Змістовий модуль 1 
«Створення портфоліо проекту» 

НЕ 1.1 «Портфоліо проекту» 
а) Метод проектів;  
б) Структура портфоліо; 
в) Вибір теми проекту. 
 
НЕ 1.2  «План навчального проекту» 
а) Ключове та Тематичне питання Проекту; 
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б) розробка плану проекту. 
 
НЕ 1.3 «Пошук ресурсів для навчального проекту» 
а) Створення списку інформаційних джерел; 
б) Пошук ресурсів для портфоліо проекту. 
 

Змістовий модуль 2 
«Організація роботи учнів» 

НЕ 2.1 «Створення учнівської мультимедійної презентації» 
а) Створення учнівської презентації; 
б) Оцінювання учнівської презентації. 
 
НЕ 2.2 «Створення учнівської публікації» 
а) Створення учнівської публікації; 
б) Оцінювання учнівської публікації. 
 
НЕ 2.3 «Створення учнівського веб-сайту» 
а) Створення учнівського веб-сайту; 
б) Оцінювання учнівського веб-сайту. 
 
НЕ 2.4 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.5 «Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Excel» 
а) Створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 
НЕ 2.6 «Створення методичних матеріалів для вчителя» 
а) Використання Microsoft Excel для створення методичних матеріалів для вчителя; 
б) перегляд плану навчального проекту. 
 

Змістовий модуль 3 
«Реалізація проекту» 

НЕ 3.1 «Розробка плану реалізації проекту» 
а) Створення плану реалізації проекту; 
б) Розробка інструктивних матеріалів для організації роботи за проектом. 
 
НЕ 3.2 «Компонування Портфоліо навчального проекту» 
а) Впорядкування вмісту Портфоліо. 
 
НЕ 3.3 «Демонстрація Портфоліо навчального проекту» 
а) Підготовка файлів Портфоліо; 
б) Демонстрація Портфоліо навчальних проектів. 
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“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”  
36 год. (1 кредит) 

 
  
 Мета курсу: засвоєння знань, умінь і навичок з основ теорії інтелектуальної власності і набуття 
навичок практичного їх застосування та навички роботи. 

 Студент повинен знати: теоретичні основи інтелектуальної власності, правила 
міжнародно-правовою охорони інтелектуальної власності, основні поняття та розвиток 
авторського та суміжного права, основні методи патентування винаходу в Україні та іноземних 
країнах; 
 Студент повинен вміти: застосовувати методи правової охорони засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг, керуватися законодавством в галузі захисту 
прав на комп’ютерні програми, обгрунтовувати авторські права на комп’ютерні програми та 
способами розпорядження правами інтелектуальної власності, надавати практичні рекомендацій 
щодо правомірного придбання комп'ютерних програм та візуальних ознак контрафактності 
примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку» провідних комп’ютерних компаній світу 

 Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виконати контрольну роботу по 
теоретичній частині курсу. 

Вивчення дисципліни здійснюється за одним змістовними модулями: 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 «Основи інтелектуального права» 

 
НЕ 1.1. Інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки. 

Поняття інтелектуальної власності (ІВ). Інтелектуальна власність як один з визначальних 
факторів розвитку економіки. Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація.. Міжнародно-
правова охорона ІВ. Законодавство України в сфері ІB. Основні засади міжнародно-правової 
охорони ІВ. Значення міжнародної співпраці у цій сфері для соціально-економічного розвитку 
України. Діяльність міжнародних організацій у сфері ІВ. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика України в сфері ІВ та її сучасний стан. Конституція України – 
основа формування законодавства в сфері ІВ. Закони України та підзаконні нормативно-правові 
акти – джерела права ІВ. 

 
НЕ 1.2. Авторське право та суміжні права. 

Поняття та еволюція розвитку авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 
Особисті (немайнові) та майнові права автора. Вільне використання творів. Визначення суміжних 
прав та їх об’єкти. Умови здійснення суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні 
суміжні права. Захист авторського права та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона 
авторського права. 

 
НЕ 1.3. Патентне право. 

Поняття та об’єкти патентного права. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і 
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промислові зразки. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі та промислові 
зразки.  Суб’єктивні права на винаходи , корисні моделі та промислові зразки. Обов’язки, що 
накладаються патентом. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Захист прав 
патентовласника. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних 
державах. 

 
НЕ 1.4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та їх види. Фірмове 
найменування (фірма).  Зазначення походження товару: загальна характеристика. Знаки для 
товарів і послуг: поняття, види та значення. Об’єкти знаків для товарів і послуг та їх види. Права і 
обов’язки, що випливають з свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 
Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та права. Міжнародно-правова охорона 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 
НЕ 1.5. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні 

Огляд законодавства в галузі захисту прав на комп'ютерні програми.  Діяльність держави щодо 
легалізації комп'ютерних програм. Поняття комп'ютерної програми як об'єкта авторського права. 
Суб'єкти прав на комп'ютерні програми та їх права 

Виникнення авторських прав на комп'ютерні програми. Недоговірні способи розпорядження 
правами інтелектуальної власності. Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Державна реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми та договорів щодо 
розпорядження майновими правами на них. Економічні аспекти господарського обігу програмного 
забезпечення. 
 Порушення авторських прав на комп'ютерні програми та засоби їх захисту. Цивільно-правові 
заходи щодо захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Адміністративно-правові заходи 
захисту авторських прав на комп'ютерні програми. Кримінально-правові заходи захисту авторських 
прав на комп'ютерні програми. Відповідальність працівників підприємств та посадових осіб за 
порушення, пов'язані з авторськими правами на комп'ютерні програми. Судова експертиза у справах, 
пов'язаних з порушенням прав на комп'ютерні програми. 
 Практичні рекомендації щодо правомірного придбання комп'ютерних програм. Візуальні ознаки 
контрафактності примірників комп'ютерних програм «широкого вжитку». Ознаки ліцензійності 
програмних продуктів компаній «Майкрософт», ABBYY, Borland, Vivendi Universal Games для PC, 
PlayStation 1, PlayStation 2, COREL, Антивирус Dr.Web®, Electronic Arts для PC, PlayStation 1, PlayStation 2. 
Ознаки ліцензійності комп'ютерних програм компанії Nero AG, PROMT, Symantec та Adobe.  
 
 

Основна література до дисципліни: 
 

14. Дмитришин В.С., Бережанська В.І. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в 
Україні. –к.: Вірлен, 2005.-304 с. 

15. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. 
О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. 

16. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності: конспект лекцій. - К.: УкрІНТЕЇ, 2000.-
104с. 
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18. Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України. Навчальний 
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23. Всесвітня конвенція по авторських правах. Авторське право України. Зб. нормативно-правових 
актів / Під ред. В.В. Ситцевого. - К., 1996. 

24. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Авторське право України. Зб. 
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25. Конвенція, що затверджує Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності. Зб. нормативних 
актів із питань промислової власності. - К.: Вища шк., 1998. 
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корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг. - СПУ, 1995,№ 1. 
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32. Гальперін Л.Б., Михайлова Л.А. Інтелектуальна власність: сутність і правова природа / 

Радянська держава і право. - 1991. - № 12 
33. Богатих Е.А., Левченко В.Й. Патентне право капіталістичних і держав, що розвиваються. - 
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3. 
 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ВШ» 
54 год. (2 кредити)   

Мета викладання дисципліни: формування знань магістрантів про закономірності, закони, 
принципи, форми, методи, прийоми викладання теоретичного та практичного курсу 
«Інформатика» в умовах вищої педагогічної школи. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
сутність педагогіки як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки вчителя; особливості 
та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення курсу «Інформатика» в умовах 
вищої школи; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні 
«Інформатики»; шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення 
інформатики; особливості та специфіку викладання окремих розділів інформатики;  уміння 
підбирати на основі аналізу зміст лекційного чи семінарського заняття з курсу  «Інформатика»; 
розробляти структуру лекційних занять  та семінарських занять з курсу  «Інформатика»; 
здійснювати систему оцінювання педагогічних знань, умінь та навичок студентів у процесі 
вивчення курсу  «Інформатика» в умовах ВНЗ 

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
«ІНФОРМАТИКА» У ВНЗ» 

НЕ 1.1. Предмет, мета, завдання вивчення курсу «Методика викладання інформатики у ВНЗ» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр статистики» як початковий етап формування викладача 
економіко-математичних та статистичних дисциплін у ВНЗ. «Методика викладання інформатики у 
ВНЗ» в системі підготовки магістрантів напряму «Математика». Педагогічна наука та 
інформатика як основа формування компетенцій майбутніх викладачів ВНЗ щодо викладання 
курсу «Інформатика» у вищій школі. 
НЕ 1.2. Особливості навчально-методичного забезпечення курсу «Інформатика». Створення 
навчально-методичного комплексу дисципліни «Інформатика» 
Інформатика як фундаментальна дисципліна блоку професійного спрямування в навчальному 
плані напряму «Математика». Вимоги та особливості створення навчально-методичного 
комплексу дисципліни «Інформатика». Аналіз сучасних підручників з «Інформатики». 
НЕ 1.3. Основні форми організації навчального процесу в системі вивчення курсу 
«Інформатика»: лекція, практичне заняття, лабораторний практикум, обчислювальна 
практика.  
Аналіз основних форм організації навчального процесу у вищій школі. Лекція в системі 
формування професійно-орієнтованих знань майбутніх вчителів інформатики при вивченні курсу 
«Інформатика». Лабораторні та практичні заняття з курсу «Інформатика» як основа поглиблення 
теоретичних знань та формування практичних умінь майбутніх вчителів. Типологія та 
характеристика методів вивчення курсу «Інформатика». Комплексні форми організації навчання 
студентів у процесі вивчення курсу «Інформатика». Засоби навчання в системі викладання курсу 
«Інформатика»: види, вимоги до використання.  
НЕ 1.4. Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Інформатика», 
активізація їх навчально-пізнавальної діяльності в процесі навчання. Перевірка та 
оцінювання знань, умінь студентів з курсу «Інформатика» 
Теоретико-методичні засади самостійної роботи студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ. 
Методи та прийоми активізації навчально-пізнавальної студентів у процесі вивчення курсу 
«Інформатика». Основи педагогічного контролю у ВНЗ та основні форми його здійснення при 
формуванні знань студентів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ  
«ІНФОРМАТИКА У ВНЗ » 

 
НЕ 2.1. Методичні рекомендації до викладання розділу «Основи алгоритмізації»: аналіз 
змісту та особливостей вивчення 
Аналіз змісту розділу як основи його викладання. Методика пояснення студентам загально 
педагогічних понять. Методика ознайомлення студентів з основними алгоритмами. Аналіз 
можливих засобів навчання при викладанні розділу.  
НЕ 2.2. Методичні рекомендації до викладання розділу «Процедурне та об’єктно-
зорієнтоване програмування»: аналіз змісту та особливостей вивчення 
Аналіз змісту розділу як основи його викладання. Методика пояснення студентам понять та 
сучасних підходів процедурного програмування.  
НЕ 2.3. Методичні рекомендації до викладання розділу «Системне та прикладне програмне 
забезпечення»: аналіз змісту та особливостей вивчення 
Аналіз змісту розділу як основи його викладання. Методика пояснення студентам дидактичних 
понять. Аналіз можливих засобів навчання при викладанні розділу. 
НЕ 2.3. Методичні рекомендації до викладання розділу «Структури даних»: аналіз змісту та 
особливостей вивчення 
Аналіз змісту розділу як основи його викладання. Методика пояснення студентам дидактичних 
понять. Аналіз можливих засобів навчання при викладанні розділу.  
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НЕ 2.5. Особливості формування знань та умінь студентів у процесі проходження 
обчислювальної практики 
Обчислювальна практика в системі професійної підготовки. Аналіз організації різних видів 
практики в умовах ВНЗ з метою формування у студентів практичних умінь. Складання програми 
практики. Оцінювання  навчальної діяльності студентів у процесі обчислювальної практики. 

 
Основна література до курсу: 

 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні. – К.: Либідь, 1998. 
2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для 

викладачів, аспірантів, студентов магістратури. – К.: Кондор, 2008. – 272 с. 
3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К., 1997. – 63 с. 
4. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.  
5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 232 с. 
6. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний 

посібник. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 267 с. 
7. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний посібник. – 

К.: Вища школа, 2005. – 239 с. 
8. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, лабораторний практикум. 

Навчальний посібник.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с. 
9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности. 

– М., 2001. – 304 с. 
10. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс.– М.: АСТ–

ПРЕСС; Инфорком–Пресс, 1999.– 480 с.  
Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс.– СПб.: Питер, 2002.– 640 с.  
 
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

 
«МАТЕМАТИЧНІ, ПРОГРАМНІ ТА АПАРАТНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» 

189 год. (5 кредитів)   
 
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із математичними, програмними та 

апаратними методами захисту інформації, основними поняттями, методологією, методиками 
практичного застосування за допомогою сучасного програмного забезпечення на ЕОМ. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання основних 
понять теорії захисту інформації, криптосистем, криптографічних протоколів, наявних апаратних 
та програмних методів захисту інформації, методів шифрування даних, різних підходів до 
розробки криптосистем; уміння застосовувати методики до розв'язання практичних задач з викори-
станням сучасного програмного забезпечення. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Криптографія і криптоаналіз. Симетричні криптосистеми” 
 

НЕ 1.1. Вступ. Основні поняття і означення. 
Атака на інформацію. Абстрактні моделі захисту інформаціїї. Помилки, які спричиняють 

можливості атак на інформацію. Найбільш розповсюджені методи взлому. 
НЕ 1.2. Основні поняття захисту інформації. 

Основні поняття захисту інформації. Криптографія і криптоаналіз. Основні терміни і 
вимоги до криптосистем. 
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НЕ 1.3. Симетричні криптосистеми 
Перестановки, системи підстановок. Моноалфавітні підстановки. Підстановка Цезаря. 

Багатоалфавітні підстановки. Системи одноразового використання. Системи шифрування Віжи-
нера. 
НЕ 1.4. Багатокільцеві поліалфавітні підстановки. 

Шифр багатокільцевої поліалфавітної підстановки. Визначення періода шифра. Метод 
Казискі. Метод ймовірних слів. Блочні і поточні шифри.  
НЕ 1.5. Перестановки. Архівація. 

Перестановки. Криптоаналіз перестановок. Загальні принципи архівації. Алгоритм 
Хафмана. Алгоритм Лемпеля-Зива. Транспортне кодування. 
НЕ 1.6. Гамування. Алгоритми DES. 

Гамування. Датчики псевдовипадкових чисел. Алгоритм DES. Криптоаналіз алгоритму 
DES. 
НЕ 1.7. Стандарт шифрування AES. 

Стандарт шифрування AES. Алгоритм Rijndael. Математичне обґрунтування алгоритму 
Rijndael 
НЕ 1.8. Стандарт ГОСТ 28147-89 

Стандарт ГОСТ 28147-89. Системи з відкритим ключем. Криптоаналіз систем з відкритим 
ключем. Основні способи використання алгоритмів з відкритим ключем 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

“Криптосистеми з відкритим ключем.  
Їх програмна, апаратна реалізація” 

 
НЕ 2.1. Алгоритм RSA. Інші криптосистеми з відкритим ключем. 

Алгоритм RSA.  Математичне обґрунтування алгоритму RSA. Практична реалізація RSA. 
Обчислювальні аспекти. Криптоаналіз RSA. Криптосистема Ель-Гамаля. Обмін ключами за 
алгоритмом Діфі-Хелмана. Криптосистеми на основі еліптичних рівнянь. 
НЕ 2.2. Основні поняття електронного підпису 

Електронний підпис. Класифікація мережевих атак. Електронний підпис на основі 
алгоритму RSA. Прямий і арбітражний цифровий підписи. 
НЕ 2.3. Основні схеми електронного підпису 

Основні схеми електронного підпису. Протоколи електронного підпису. Схема електронно-
го підпису Лампорта. Хеш-функції. Схема електронного підпису Шнорра. Стійкість алгоритму, 
види атак і загроз. Типи атак. 
НЕ 2.4. Захист інформації в електронній комерції. 

Поняття та різновиди електронної комерції. Поняття електронних грошей та електронних 
платіжних систем. Невідслідкованість платежів. 
НЕ 2.5. Централізовані платіжні системи 

Централізовані платіжні системи. Централізована система на основі алгоритму RSA. Цен-
тралізована система платежів з реалізацією механізму здачі. Автономні системи. 
НЕ 2.6. Управління ключами. 

Криптографічний протокол типу "підкидання монети по телефону". Криптографічні 
протоколи розподілу секрета. Криптографічні протоколи голосування. Протокол Шаума і 
Педерсена.  
НЕ 2.7. Основні поняття комп'ютерної безпеки, особливості безпеки комп'ютерних мереж 

Основні поняття комп'ютерної безпеки, особливості безпеки комп'ютерних мереж. 
Протоколи, адресація та імена в Internet. Класифікація основних віддалених атак на розподілені 
обчислювальні системи. Аналіз мережного трафіку мережі Internet. Характеристика і механізми 
реалізації типових віддалених атак. 
НЕ 2.8. Апаратна і програмна реалізація криптографічних методів 

Шифрування великих повідомлень і потоків даних (основні проблеми, методи 
шифрування). Взаємозв'язок шифрування, кодування і стиснення інформації. Апаратна і 
програмна реалізація криптографічних методів. 
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Основна література до курсу: 

 
14. Болотов А.А., С.Б.Гашков, А.Б.Фролов, А.А.Часових Алгоритмические основы 

эллиптической криптографии. – М.: Изд-во РГСУ, 2004. – 499 с. 
15. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. – СПб.: Питер, 2003. – 

368 с. 
16. Щербаков Л.Ю., Домашен А.В. Прикладная криптография. Использование и синтез 

криптографических интерфейсов. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 
2003. – 416 с. 

17. Баричев С. Криптография без секретов. – М., 2001.– 44 с. 
18. Введение в криптографию. Учебник под ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001.– 288 с. 
19. Гайкович В., Першин А.. Безопасность электронных банковских систем. – Изд. “Единая 

Европа”, 1994.  
20. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. – М.: ABF, 1996. 
21. Клименко С., Уразметов В., Internet. Среда обитания информационного общества, 

Российский Центр Физико-Технической Информатики, 1995.  
22. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. АТАКА ЧЕРЕЗ INTERNET. Под 

научной редакцией проф. П. Д. Зегжды. – НПО "Мир и семья-95", 1997. 
23. Начала криптологии. Методические указания. – М.: МИФИ, 1999.– 50 с. 
24. Ростовцев А. Г. Элементы криптологии. – Изд. СПбГТУ.  
25. Саломаа А. Криптография с открытым ключом. – М.: Мир, 1995.– 320 с. 
26. Теория и практика обеспечения информационной безопасности, под редакцией Зегжды 

П.Д.– Изд. “Яхтсмен”, 1996.  
 
 

«СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ» 
135 год. (4 кредити)   

 
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями 

детермінованих та стохастичних моделей фінансової математики як важливого інструмента 
фінансового аналізу й менеджменту, що широко застосовується при оцінці результатів і прогнозів 
ефективності фінансово-господарської діяльності. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
сучасні ймовірнісні методи дослідження вартості акцій та облігацій, формування портфеля 
інвестора; уміння застосовувати набуті знання до розв'язування різноманітних задач фінансової 
діяльності установ і підприємств з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних 
технологій. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Стохастичні моделі фінансової математики” 
 

НЕ 1.1. Основні цінні папери: акції та облігації 
Основні цінні папери акцій та облігацій. Опис вартості акцій за допомогою вінерівського 

процесу. Прямий та посередній методи визначення цін облігацій. 
НЕ 1.2. Моделювання вартості акцій та облігацій 

Статистичний метод моделювання динаміки вартості облігацій (метод Ейлера в 
стохастичному варіанті). Випадок прямого підходу. Локальна та глобальна похибка. Обернена 
формула Ейлера обчислення вартості облігації. Випадок посереднього методу розрахунку вартості 
облігації. 
НЕ 1.3. Збіжність стохастичного методу Ейлера 
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Збіжність стохастичного методу Ейлера в середньому квадратичному. Оцінки для похибки 
методу Ейлера. 
НЕ 1.4. Деривативи 

Опціони, варранти, ф’ючерсні контракти, ваучери. Методика розрахунків. Побудова 
ймовірнісних моделей. Оцінки параметрів моделі. 
НЕ 1.5. Моделювання вартості облігації (детермінований та стохастичний випадок) 

Графічне зображення вартості облігації, як розв'язку стохастичних диференціальних 
рівнянь (детермінований та стохастичний випадок). 
НЕ 1.6. Моделювання вартості акції (модельKRR та загальний випадок) 

Моделювання вартості акції (модельKRR та загальний випадок). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  
“Розрахунки вартостей похідних цінних паперів” 

 
НЕ 2.1. Моделі поведінки фінансових ринків 

Модель Кокса-Росса-Рубінштейна для визначення стратегії інвестора. Формування 
портфеля інвестора. Розрахунок вартості та хедж-стратегії для опціонів Європейського типу. 
Дискретний час. Теорема про існування самофінансованого мінімального хеджа. Модельна задача 
№1 розрахунку справедливої ціни опціону і хедж-стратегії.. 
НЕ 2.2. Хедж – стратегії інвестора 

Опис хедж-стратегії інвестора. Розрахунок вартості, хедж-стратегії та моменту виконання 
для опціонів Американського типу. Дискретний час. Модельна задача відшукання раціональних 
моментів зупинки. Моделювання арбітражу на ринку за допомогою мартингальних мір 
НЕ 2.3. Стратегії інвестора в певних умовах ринку 

Дифузійна модель. Неперервні самофінансовані стратегії. Сток і приплив капіталу. 
Мартингальні властивості дисконтованого капіталу. Стратегії інвестора і розрахунок вартості для 
опціонів Європейського типу. Європейський опціон з «термінальною» функцією виплат. Теорема 
Блека-Шоулса. 
НЕ 2.4. Формула Блека – Шоулза для обчислення опціонів Американського типу 

Рівняння Блека-Шоулса як модель рівноваги ціни опціону купівлі. Розрахунок опціонів 
Американського типу. Неперервний час. Опціони з післядією. 

НЕ 2.5. Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза 
Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза. 

НЕ 2.6.. Розрахунок вартості опціону Американського типу за формулою Блека – Шоулза 
Розрахунок вартості опціону Американського типу за формулою Блека – Шоулза. 

НЕ 2.7. Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза при 
стрибкоподібній зміні вартості акцій. 

Розрахунок вартості опціону Європейського типу за формулою Блека – Шоулза при 
стрибкоподібній зміні вартості акцій. 

 
Основна література до курсу: 

 
10. Леоненко М. М., Мішура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. Теоретико-ймовірнісні та 

статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці.– Київ: Інформтехніка, 1995.– 380 
с. 

11. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси.– Київ: Основи, 1993.– 231 с. 
12. Ширяев А. Н. Статистический последовательный анализ.– М.: Наука, 1976.– 496 с. 
13. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Детерміновані та стохастичні моделі фінансової 

математики.– Чернівці: Зелена Буковина, 2003.– 396 с.  
14. Ясинський В.К. Комп’ютерна модульно-рейтингова навчальна система з детермінованої та 

стохастичної фінансової математики.– Чернівці: Прут, 2003.– 388 с. 
15. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчетов опционов. I. 

Дискретное время // Теория вероятностей и ее применения.– 1994.– Т.39, №1.– С. 23–79. 
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16. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчетов опционов. 
II. Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения.– 1994.– Т.39, №1.– С. 23–79. 

17. Черватюк М. В., Ясинский Е. В. Методы реализации на компютерах стохастических моделей 
стоимостей акций и облигаций // Рынок ценных бумаг.– 1997.– №12.– С. 113–124. 

18. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.– М.: 
Юнити, 1998.– 400 с.  

 
 

«СТІЙКІСТЬ ТА КЕРУВАННЯ У СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ З 
ПІСЛЯДІЄЮ» 

135 год. (4 кредити)   
 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із оптимізаційними методами 
дослідження стохастичних динамічних систем, основними поняттями, методологією, методиками 
практичного застосування за допомогою сучасного програмного забезпечення на ЕОМ. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
основні поняття теорії диференціальних рівнянь з післядією, постановку задач управління та 
спостереження для таких систем,  метод динамічного програмування, задачі оптимального 
керування та оцінювання для стохастичних дифузійних систем диференціально-функціональних 
рівнянь; уміння застосовувати методики до розв'язання практичних задач з використанням 
сучасного програмного забезпечення. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Деякі відомості про системи з післядією. Метод динамічного програмування” 
 
НЕ 1.1. Диференціальні рівняння з післядією 

Диференціальні рівняння з післядією (ДРП). Типи рівнянь (із загаюванням, упереджувані, 
нейтральні). Теореми існування розв'язку ДРП для задачі Коші. Стійкість. Стохастичні системи з 
післядією. Представлення розв'язку лінійних стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) з 
післядією через фундаментальну матрицю детермінованого рівняння (стохастична формула Коші). 
НЕ 1.2. Моделювання систем з післядією  

Моделювання систем з післядією. Післядія у механіці, техніці, біології та медицині. 
НЕ 1.3. Задачі управління та спостереження 

 Постановка задач управління та спостереження. Задачі управління. Задачі спостереження: 
задача фільтрації; задача екстраполяції; задача інтерполяції.  
НЕ 1.4. Рівняння Беллмана 

Рівняння Беллмана. Постановка задачі. Умова оптимальності. Деякі узагальнення. 
НЕ 1.5. Лінійно-квадратична задача 

Лінійно-квадратична задача. Постановка задачі. Синтез керування. Точні й наближені 
розв'язки. 
НЕ 1.6. Достатні умови оптимальності 

Достатні умови оптимальності детермінованих систем з постійним загаюванням по фазовій 
змінній. 
НЕ 1.7. Моделювання систем з післядією 

Графічне зображення траєкторії розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь із 
запізненням. 
НЕ 1.8. Знаходження області стійкості розв’язків ДРП. 

Моделювання на ЕОМ розв’язку ДРП та області стійкості. 
НЕ 1.9. Знаходження області стій-кості розв’язків СДРП. 

Моделювання на ЕОМ розв’язку СДРП та області стійкості. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
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“Оптимальне керування стохастичними дифузійними системами диференціально-
функціональних рівнянь” 

 
НЕ 2.1. Синтез оптимального керування 

Постановка задачі. Рівняння Беллмана. Синтез оптимального керування. 
НЕ 2.2. Лінійні стохастичні дифузійні системи з післядією 

Лінійні стохастичні дифузійні системи з післядією і з квадратичним функціоналом якості. 
Функціонал Беллмана і оптимальне керування.  
Зведення рівняння Беллмана до системи звичайних диференціальних рівнянь і питання існування 
єдиного розв'язку. Частинні випадки. 
НЕ 2.3. Наближений синтез оптимального керування 

Наближений синтез оптимального керування. Допоміжна задача керування. Рівняння 
Беллмана і оптимальне керування. Побудова послідовних наближень до оптимального керування. 
НЕ 2.4. Квазілінійні стохастичні дифузійні системи 

Квазілінійні стохастичні дифузійні системи. Нульове наближення до оптимального 
керування та його оцінка. Формули для k-го наближення. Оцінка k-го наближення. Приклади. 

НЕ 2.5. Синтез оптимального керування. Рівняння Беллмана 
Розв’язання з допомогою ЕОМ задачі синтезу оптимального керування для лінійних 

стохастичних дифу-зійних систем з післядією і з квадратичним функціоналом якості. 
НЕ 2.6. Наближений синтез оптимального керування 

Побудова оптимального керування стохастичних динамічних систем з малим параметром. 
 

Основна література до курсу: 
 

25. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Качественная теория оптимальных процессов.– М.: Наука, 
1971.– 416 с. 

26. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Принцип максимума в теории оптимального управления.– 
Минск: Наука и техника, 1974.– 342 с. 

27. Колмановский В.Б., Носов В.Р. Устойчивость и периодические режимы регулируемых 
систем с последействием.– М.: Наука, 1981. 

28. Кац И.Я. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости и стабилизации систем 
случайной структуры.– Екатеринбург: Изд-во Уральской государственной академии путей 
сообщений, 1998.– 222 с. 

29. Андреева Е.А., Колмановский В.Б., Шайхет Л.Е. Управление системами с 
последействием.– М.: Наука, 1992.– 336 с. 

30. Царьков Е.Ф., Ясинский В.К. Квазилинейные стохастические дифференциально-
функциональные уравнения.– Рига: Зинатне, 1992.– 328 с. 

31. Ясинский В.К. Стохастические дифференциально-функциональные системы со всей 
предысторией.– К.: Изд-во ТВiМС, 2003.– 254 с. 

 
 

«СТОХАСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ» 
135 год. (4 кредити)   

 
Мета викладання дисципліни: формування знань магістрантів про закономірності, закони, 

принципи, форми, методи, прийоми стохастичного прогнозування із застосуванням ЕОМ. 
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 

основні теоретичні і практичні питання стохастичного прогнозування; уміння застосовувати 
методи стохастичного прогнозування до соціально-економічних досліджень з використанням 
системи STATISTICA. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
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 “Задачі стохастичного прогнозування. Основні моделі часових рядів” 
 
НЕ 1.1. Задачі стохастичного прогнозування. 

Основи теорії стохастичного прогнозування. Постановка задачі. Модельні приклади. 
НЕ 1.2. Опис модуля Time series analysis & Forecasting у системі STATISTICA 

Стартова панель модуля. Діалог ARIMA (перетворення часових рядів, запуск процедури 
оцінювання). Діалог "ARIMA з інтервенцією". Діалог "Експоненційне згладжування і 
прогнозування". Діалог "Спектральний (Фурьє) аналіз". Діалог "Аналіз розподілених лагів". 
НЕ 1.3. Загальна теорія стохастичного прогнозування 

Оптимальний предиктор і його властивості. Лінійне прогнозування. Використання у прогнозі 
додаткових змінних. 
НЕ 1.4. Прогнозування стаціонарних послідовностей  

Стаціонарні часові ряди. Лінійний предиктор та його оновлення. Асимптотична точність 
прогнозу. 
НЕ 1.5. Параметричні моделі часових рядів 

Загальна лінійна модель. Процеси ковзаючого середнього. Експоненційно зважений 
ковзаючим середнім предиктор. Процеси авторегресії. Змішані процеси. 
НЕ 1.6. Нестаціонарні часові ряди 

Визначення та представлення процесу авторегресії та проінтегрованого ковзаючого 
середнього (АРПКС). Прогнозування в моделі АРПКС. Приклади прогнозуючих функцій. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

 “Оцінювання параметрів моделей” 
 

НЕ 2.1. Оцінювання параметрів моделі АРПКС 
Ідентифікація моделі АРПКС (загальна схема). Оцінки найменших квадратів параметрів 

моделі АРКС(p,q). Метод максимальної правдоподібності. 
НЕ 2.2. Елементи статистики стаціонарних процесів 

Елементи статистики стаціонарних процесів. Оцінка середнього значення. Оцінка 
автоковаріації. Оцінка спектральної щільності. 

НЕ 2.3. Ідентифікація моделей ARIMA (АРПКС) у системі STATISTICA 
Ідентифікація порядку різниці моделі, стаціонарності моделі (АР(1), АР(2), КС(1), КС(2), 

АРКС(1,1)). Ідентифікація сезонних моделей АРПКС. 
НЕ 2.4. Оцінювання параметрів моделей АРПКС та дослідження адекватності  у системі 
STATISTICA 

Оцінювання параметрів моделей АРПКС. Моделі АР(1), СС(1), АРКС(1,1). Дослідження 
адекватності моделі. 
НЕ 2.5. Прогнозування АРПКС  у системі STATISTICA 

Прогноз модельних даних. Прогноз у випадку неадекватної моделі.  
НЕ 2.6. Елементи технічного аналіза в системі  STATISTICA 

Графічний аналіз. Робота з графіками. Основні види тенденції. Згладжування методом 
ковзаючого середнього. 
 

Основна література до курсу: 
 

1. Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТISТICА.– М.: КомпьютерПресс, 
1998.– 267 с. 

2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. SТАТISТICА – Статистический анализ и обработка 
данных в среде Windows.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 608 с. 

3. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 
WINDOWS.– М.: Финансы и статистика, 1999.– 384 с. 

4. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ.– М.: ИИД «Филинъ», 1998.– 264 с. 
5. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ.– М.: Статистика, 1980, с. 322–341. 
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6. Кенделл  М.Дж.,  Стьюарт  А.   Многомерный статистический анализ и временные ряды. 
Пер. с англ.– М.: Наука, 1976.– 474 c. 

 
 

“СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ СТРУКТУР” 
135 год. (4 кредити)  

  
Мета викладання дисципліни: навчити студентів основним напрямкам системних 

досліджень та реалізувати на ЕОМ основні методи системного аналізу, такі як метод аналізу 
ієрархій, методи дерева цілей, формування експертних висновків тощо. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про 
основні поняття системного аналізу, основні напрямки системних досліжень; уміння реалізовувати 
на ЕОМ основні методи системного аналізу. 

 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

“Вступ до проблематики системного аналізу фінансових структур. Системний аналіз та 
моделювання” 

НЕ 1.1. Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу. 
Історія розвитку системних уявлень. Основні напрямки системних досліджень. Передумови 

та необхід-ність виникнення систем-ного підходу. Предмет системного аналізу. 
НЕ 1.2. Основні поняття системного аналізу 

Принципи системного підходу. Поняття системи, навколишнього середо-вища, мети. 
Декомпозиція. Поняття елементу, функції, структури. Види потоків у системах. Характеристики 
статики та динамічної поведінки системи. Поняття стану та процесу. 
НЕ 1.3. Класифікація та властивості систем 

Класифікація систем за призначенням, взаємодією із зовнішнім середовищем, 
походженням, видом елементів, способом організації. Складні та великі системи. Способи 
керування системами та реалізація ними своїх функцій. Властивості та характерні особливості 
складних систем. Ентропійна інтерпретація прийняття рішень. 
НЕ 1.4. Система та модель 

Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю. Ізо- та 
гомоморфізм. Функції моделей систем. Класифікація моделей систем. 
НЕ 1.5. Системно-методологічні аспекти моделювання 

Дослідження систем за допомогою аксіоматичного підходу. Метод «чорної скрині». 
Проблеми оптимізації в системному аналізі та моделюванні. Імітаційні моделі. 
НЕ 1.6. Аналіз та синтез в системних дослідженнях 

Аналітичний та синтетичний підходи до дослідження складних систем. Повнота моделі. 
Декомпозиція та агрегування. Види агрегатів, що використовуються в системному аналізі. 
Системні особливості інформаційних систем та систем прийняття рішень у фінансових 
структурах. 
НЕ 1.7. Представлення структур у матричному вигляді 

Представлення структур, зображених графом у вигляді матриці суміжностей та навпаки. 
Топологічний аналіз структур. 
НЕ 1.8. Побудова ізоморфних та гомоморфних відображень 

Побудова ізоморфних та гомоморфних відображень систем з використанням системи 
MATHLAB. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Методології та методи системного аналізу фінансових структур” 
 
НЕ 2.1. Особливості методологій системного аналізу 
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Послідовність методологія-метод-нотація-засіб. Етапи системного розв’язання проблем. 
Послідовність етапів і робіт системного аналізу. Методологія системного дослідження, 
орієнтована на дослідження існуючих систем та виявлення проблем. 
НЕ 2.2. Системне планування, стратегія, тактика та аналіз дій 

Формальне, інкрементне та системне планування. Стратегічне планування. Особливості 
прямого та оберненого процесів системного планування. Методи знаходження бажаних сценаріїв. 
НЕ 2.3. Метод аналізу ієрархій 

Ієрархічне представлення складної проблеми. Локальні пріоритети та методи їх отримання. 
Оцінювання послідовності тверджень експерта. Алгоритм синтезу пріоритетів. 
НЕ 2.4. Розширення методу аналізу ієрархій 

Динамічні переваги і пріоритети. Врахування тверджень декількох експертів. Порівняння 
об’єктів зі стандартами. Порівняння об’єктів методом копіювання. Багатокритерійний вибір на 
ієрархіях з різним числом і складом критеріїв оцінювання альтернатив.   
НЕ 2.5. Методи дерева цілей, функціонального аналізу та формування експертних висновків 

Метод дерева цілей. Метод Дельфі. Огляд технологій розробки нових і аналізу розроблених 
виробів і процесів. Функціонально-вартісний аналіз. Технологія аналізу можливості і виникнення і 
впливу дефектів на споживача(FMEA). Функціонально-фізичний аналіз. Метод розгортання 
функцій якості QFD. Використання CASE-засобів у функціонально-вартісному аналізі. 
НЕ 2.6. Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу 

Особливості реалізацій морфологічного підходу. Отримання та системати-зація інформації 
для аналізу і синтезу систем. Побудова морфологічних таблиць. Основи синтезу раціональних 
систем. Морфологічні методи синтезу раціональних варіантів систем. 
НЕ 2.7. Розв’язування задач методом аналізу ієрархій. 

Побудова матриці попарних порівнянь, побудова ієрархії, Оцінювання послідовності 
тверджень експерта та розрахунок локальних пріоритетів ієрархії. Розрахунок глобальних 
пріоритетів альтернатив. Задача про вибір найкращого забезпечення банківського кредиту 
НЕ 2.8. Розширення методу аналізу ієрархій. 

Дослідження змін пріоритетів альтернатив у часі чисельним способом. Агрегування 
групових переваг. Розв’язання задачі визначення пріоритетів методами порівняння об’єктів зі 
стандартами та копіювання. Отримання рішень на ієрархіях з різним числом і складом критеріїв 
оцінювання альтернатив з допомогою  системи MATHLAB. 
НЕ 2.9. Дерево цілей створення інфор-маційної системи, маркетингового дослідження, зас-
тосування методу Дельфі в системі  MATHLAB. 

Дерево цілей створення інформаційної системи, маркетингового дослідження, застовування 
методу Дельфі в системі  MATHLAB. 
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1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология): В 3-х томах. – М., 1995. – Т. 

1-3. 
2. Губанов и др. Введение в системный анализ. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1979. 
3. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник. – Львів: 

“Новий світ – 2000 ”. – 424 с. 
4. Мулен Э. Кооперативное принятие решений. Аксиомы и модели. – М.: Мир, 1991. – 464 с. 
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