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1. Загальна характеристика дисципліни
Загальний обсяг дисципліни – 6 кредитів ЄКТС.
Статус дисципліни – вибіркова.
Факультет (інститут) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та
інноваційних технологій.
Кафедра – математики.
Курс – 2; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен
Викладач: канд. фіз.–мат. наук, доц. Галь Ю.М..
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2. Зміст лекційного матеріалу
Задачі, що приводять до інтегральних рівнянь. Основні поняття і визначення. Класифікація
інтегральних рівнянь. Метод ітерацій для рівняння Фредгольма другого роду з малим ядром.
Приклади. Теорема про існування розв’язку неоднорідного рівняння.
Ітеровані ядра. Резольвента. Вираз розв’язку неоднорідного інтегрального рівняння через
резольвенту. Існування неперервного розв’язку рівняння Вольтера. Приклади. Рівняння Вольтера
другого роду. Інтегральні рівняння резольвенти
Деякі відомості з теорії лінійних алгебраїчних рівнянь. Теорема про ранг матриці. Існування
розв’язку неоднорідної системи. Наближений розв’язок інтегральних рівнянь за допомогою системи
лінійних алгебраїчних рівнянь
Теореми Фредгольма для інтегральних рівнянь з виродженим ядром. Теореми Фредгольма для
інтегральних рівнянь з ядрами, близькими до вироджених. Теореми Фредгольма для інтегральних
рівнянь з неперервними ядрами. Приклади.
Рівняння Фредгольма і Вольтерра першого роду. Вигляд рівняння Вольтера першого роду. Вигляд
рівняння Фредгольма першого роду. Існування теорем Фредгольма для інтегральних рівнянь з
полярним ядром.
Ортогональні системи функцій, нерівність Буняковського. Збіжність в середньому, простір L2 .
Узагальнений ряд Фур’є, нерівність Бесселя. Ортогоналізація системи лінійно-незалежних функцій.
Узагальнена нерівність Буняковського. Теорема Гільберта. Деякі властивості власних значень і
власних функцій дійсного симетричного ядра. Теорема Гільберта-Шмідта. Приклади. Теорема про
розклад симетричного ядра.
Формула Шмідта. Розклад в ряд ітерованих ядер і резольвенти. Дефінітні і квазі дефінітні ядра.
Теорема Мерсера. Приклади.

1.
2.
3.
4.

3. Перелік лабораторних робіт
Рівняння Вольтерра другого роду.
Рівняння Фредгольма і Вольтерра першого роду.
Інтегральні рівняння з полярним ядром.
Інтегральні рівняння резольвенти.

4. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу (в
тому числі й опрацювання окремих тем програми або їх частини, які не викладаються на аудиторних
заняттях), підготовка до лабораторних занять та доповідей .
Теми, що виносяться на самостійне опрацювання:
 Метод ітерацій для рівняння Фредгольма другого роду з малим ядром;
 Інтегральні рівняння резольвенти;
 Теореми Фредгольма для інтегральних рівнянь з неперервними ядрами;
 Узагальнений ряд Фур’є, нерівність Бесселя. Ортогоналізація системи лінійно-незалежних
функцій;
 Теорема Гільберта-Шмідта. Теорема про розклад симетричного ядра;
 Дефінітні і квазі дефінітні ядра
5. Система поточного та підсумкового контролю
результатів навчання. Критерії оцінювання
Засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни перевіряється
рівнем виконання лабораторних робіт (виступ з доповіддю), контрольної роботи
Розподіл 100 балів між видами робіт:
Протягом семестру пропонується провести 16 лабораторних занять та доповідей, необхідно
опрацювати поданий у методичних вказівках теоретичний матеріал. За виконання цих завдань можна
отримати максимум 50 балів.
Контрольна робота передбачає виконання тестових та практичних завдань. За виконання
контрольної роботи студент може отримати до 50 балів.
Лабораторні роботи (виступ з доповіддю) з теоретичного матеріалу оцінюється до 50 балів.
Підсумковий екзамен проводиться в усній формі за екзаменаційними білетами, що
передбачають виконання теоретичних та практичних завдань, а також містить завдання на 100 балів.
Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи.
Оцінювання результатів навчання
Семестр 1
Контрольна робота
50
Лабораторні роботи (виступ
50
з доповіддю)
100
Всього балів
0,6
Ваговий коефіцієнт

Екзамен

100
0,4

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою Sсум = 0,6 Sпот+0,4 Sпідс, де Sпот –
сума балів, отриманих за лабораторні та контрольні роботи, Sпідс – сума балів, отриманих на екзамені
за відповіді на питання та виконання завдань екзаменаційного білету.
Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмово-усній формі з оцінюванням за
стобальною шкалою.
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