
Назва дисципліни  Спеціальний курс математики 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 Фізико-енергетичний 

 Фізико-технічний 

 Фізичний 

5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет,  

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах,  

Нємченко К.Е. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Знання з математики, фізики та основ програмування  

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення та оволодіння сучасними 

математичними методами фізики та засвоєння студентами 

математичних методи, які дають можливість аналізувати і 

моделювати пристрої, процеси і явища з якими зустрінеться 

студент в майбутньої діяльності як спеціаліст. 

Очікувані результати навчання.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

практичне застосування сучасних математичних методів 

фізики для розв’язування задач; створення математичної 

бази фізичних досліджень.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни згідно з 

вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми студенти повинні досягти таких результатів 

навчання:  

знати: основні поняття, теоретичні положення і 

методи вищої алгебри, алгоритмів обробки даних, 

функціонального аналізу 

вміти: вибирати математичні методи вищої алгебри, 

алгоритмів обробки даних, функціонального аналізу для 

розв’язання математичних і фізичних задач, дослідження 

фізичних систем та набути навичок самостійного 

використання і вивчення літератури з математичних 

дисциплін 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Загальна теорія невизначених систем лінійних 

рівнянь  

Тема 2. Вступна лекція. Метод найменших квадратів.  

Тема 3. Використання МНК для лінійної, квадратичної, 

експоненціальної та інших інтерполяцій. Тема 1. 

Перевизначені системи лінійних рівнянь.  

Тема 4. Розв’язок систем лінійних рівнянь довільної 

розмірності.  

Тема 5. Недовизначені системи лінійних   

Розділ 2. Використання теорії лінійних просторів в обробці 

даних 

Тема 6. Недекартови базиси в обробці даних.  

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physenergy
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/phystech
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physics


Тема 7. Дискретні перетворення.  

Тема 8. Спектральна теорема в довільних дискретних 

перетвореннях.  

Тема 9. Дискретні перетворення та фільтрація даних 

Тема 10. Дискретні перетворення Фурьє.  

Тема 11. Загальні перетворення Фурьє.  

Тема 12. Перетворення Лапласа. 

Розділ 3. Елементи стохастичної теорії 

Тема 13. Функції розподілу випадкових величин.  

Тема 14. Задача про контраст. Задача про послідовні 

процеси.  

Тема 15. Дифузійна задача та випадкові блукання 

Тема 16. Теорія випадкових блукань, метод S-матриць 

 

Методи контролю результатів навчання 

При оцінюванні успішності і зарахуванні окремих модулів 

враховуються робота студента на практичних заняттях, 

відвідування їм лекційних занять і проведення самостійної 

роботи. Формою підсумкового контролю успішності 

навчання є складання екзамену. 

 

 

Мова викладання. Українська (англійська або російська.) 

 


