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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Спеціальні розділи з математики» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

 

__________________магістр___________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

спеціальності (напряму) _105 Прикладна фізика і наноматеріали _ 

 

спеціалізації інформаційні технології обробки даних в енергетичних системах 

фізика нетрадиційних енерготехнології та фізичні аспекти екології 

теплофізика та молекулярна фізика 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та оволодіння сучасними 

математичними методами фізики 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є практичне застосування сучасних 

математичних методів фізики для розв’язування задач; створення математичної бази 

фізичних досліджень. 

 
 1.3. Кількість кредитів 5 

 

1.4. Загальна кількість годин 150 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

5-й -й 

Семестр 

9-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

год.  год. 

Самостійна робота 

86 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

 



1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен 

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 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна теорія систем лінійних рівнянь 

Тема 1. Вступна лекція 

Тема 2. Метод найменших квадратів 

Тема 3. Використання МНК для лінійної, квадратичної, експоненціальної та інших 

інтерполяцій. 

Тема 4. Перевизначені системи лінійних рівнянь 

Тема 5. Розв’язок систем лінійних рівнянь довільної розмірності 

Тема 6. Недовизначені системи лінійних  

 

Розділ 2. Використання теорії лінійних просторів в обробці даних 

Тема 7. Недекартови базиси в обробці даних 

Тема 8. Дискретні перетворення. 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. Використання елементів стохастичної теорії у фізиці 

Задача про контраст. Задача про послідовні процеси 

Тема 15. Теория випадкових блукань 

Тема 16. Дифузійна задача та випадкові блукання 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с.р. л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1. Загальна теорія систем лінійних рівнянь 
Тема 1. Вступна лекція  9 2 2   5       
Тема 2. Метод найменших 

квадратів 
9 2 2   5       



Тема 3. Використання 

МНК для лінійної, 

квадратичної, 

експоненціальної та інших 

інтерполяцій. 

9 2 2   5       

Тема 4. Перевизначені 

системи лінійних рівнянь 
9 2 2   5       

Тема 5. Розв’язок систем 

лінійних рівнянь довільної 

розмірності 

9 2 2   5       

Тема 6. Недовизначені 

системи лінійних рівнянь 
9 2 2   5       

Разом за розділом 1 54 12 12   30       
Розділ 2. Використання теорії лінійних просторів в обробці даних 

Тема 7. Недекартови 

базиси в обробці даних 
9 2 2   5       

Тема 8. Дискретні 

перетворення. 

Спектральна теорема в 

довільних дискретних 

перетвореннях 

9 2 2   5       

Тема 9. Дискретні 

перетворення та 

фільтрація даних 

9 2 2   5       

Тема 10. Дискретні 

перетворення Фурьє 
9 2 2   5       

Тема 11. Загальні 

перетворення Фурьє 
9 2 2   5       

Тема 12. Перетворення 

Лапласа 
9 2 2   5       

Разом за розділом 2 54 12 12   30       
Розділ 3. Елементи стохастичної теорії 

Тема 13. Функції 

розподілу випадкових 

величин 

10 2 2   6       

Тема 14. Використання 

елементів стохастичної 

теорії у фізиці 

Задача про контраст. 

Задача про послідовні 

процеси 

10 2 2   6       

Тема 15. Теория 

випадкових блукань 
11 2 2   7       

Тема 16. Дифузійна задача 

та випадкові блукання 
11 2 2   7       

Разом за розділом 3 42 8 8   26       
Усього годин  150 32 32   86       

 

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступне практичне заняття.   2 

2 Метод найменших квадратів 2 



3 Використання МНК для лінійної, квадратичної, експоненціальної та інших 

інтерполяцій. 
2 

4 Розв’язання перевизначених систем лінійних рівнянь 2 

5 Розв’язок систем лінійних рівнянь довільної розмірності 2 

6 Розв’язання недовизначених систем лінійних рівнянь 2 

.7.. Перетворення у недекартових базисах 2 

8 Дискретні перетворення.  2 

9 Фільтрація даних 2 

10 Дискретні перетворення Фурьє 2 

11 Загальні перетворення Фурьє 2 

12 Перетворення Лапласа 2 

13 Функції розподілу випадкових величин 2 

14 Задача про контраст. Задача про послідовні випадкові процеси 2 

15 Елементарні задачі з випадкових блукань 2 

16 Розв’язок дифузійної задачі 2 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступне практичне заняття.   5 

2 Метод найменших квадратів 5 

3 Використання МНК для лінійної, квадратичної, експоненціальної та інших 

інтерполяцій. 
5 

4 Розв’язання перевизначених систем лінійних рівнянь 5 

5 Розв’язок систем лінійних рівнянь довільної розмірності 5 

6 Розв’язання недовизначених систем лінійних рівнянь 5 

.7.. Перетворення у недекартових базисах 5 

8 Дискретні перетворення.  5 

9 Фільтрація даних 5 

10 Дискретні перетворення Фурьє 5 

11 Загальні перетворення Фурьє 5 

12 Перетворення Лапласа 5 

13 Функції розподілу випадкових величин 6 

14 Задача про контраст. Задача про послідовні випадкові процеси 6 

15 Елементарні задачі з випадкових блукань 7 

16 Розв’язок дифузійної задачі 7 

 Разом 86 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
7. Методи контролю 

 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.   

 

І семестр. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2)  – теми 

3 -5. Обов’язковим для екзамену є виконання модульних контрольних робіт. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. –15_ балів Max. –30__ 
балів 

Min. –15__ балів Max. –30__ 
балів 

Активність студента 
на практичних 
заняттях 

3 5 3 5 

Виконання домашніх 
робіт 

2 5 2 3 

Самостійна робота 3 5 3 5 
Модульна контрольна 
робота 1 7 15   

Модульна 
контрольна робота 2 

  10 20 

 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

 

Контрольні запитання до змістового модуля І 
1. Означення векторного простору. Навести приклад векторного простору. 

2. Означення лінійної незалежності системи векторів. Означення лінійної залежності 

системи векторів. Необхідна і достатня умова лінійної залежності системи векторів.  

3. Базис векторного простору (означення). Твердження про розклад довільного вектора 

за базисними векторами. Твердження про єдиність розкладу вектора за базисом. 

4. Базис векторного простору (означення). Твердження про координати вектора, який є 

лінійною комбінацією заданих векторів. Твердження про базис на прямій, на площині, 

в просторі.  

5. Загальна декартова система координат (означення). Ортонормований базис, 

прямокутна декартова система координат (означення).  

6. Заміна базису в просторі. Заміна ДСК в просторі. Взаємозв’язок між координатами 

точки в старій і новій ДСК.  

7. Скалярний добуток векторів (означення). Твердження про властивості скалярного 

добутку.  

8. Вираз скалярного добутку через координати векторів в довільному і ортонормованому 

базисі.Геометричні властивості скалярного добутку.  

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 

 

1. Означення визначника. Довести, що для довільної матриці AAMA T

nm detdet:   . 

3. Розв’язати систему лінійних рівнянь  
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4. Нехай 
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. Перевірити, чи існує 
1A
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1,BA
 де 

2 1 1
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5. Знайти розмірність і базис лінійного підпростору, який породжується векторами  
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Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 
1. Системи лінійних рівнянь: основна термінологія. 

2. Елементарні перетворення. Еквівалентні системи лінійних рівнянь. Довести, що 

елементарні перетворення не змінюють множини розв’язків системи лінійних рівнянь. 

3. Елементарні перетворення. Метод Гаусса розв’язання систем лінійних рівнянь. 

4. Східчаста форма матриці. Дослідження множини розв’язків системи лінійних рівнянь, 

матриця якої є східчастою. 

5. Множина n , лінійні операції на цій множині. Довести, що n  є векторним 

простором. 

6. Лінійно залежна, незалежна система вектор-рядків (вектор-стовпчиків). Властивості 

лінійно залежних(незалежних) систем вектор-рядків (вектор-стовпчиків). 

7. Означення лінійного підпростору n . Довести, що лінійний підпростір є векторним 

простором. Навести приклади лінійних підпросторів n розмірностей 0, 1, 2. 

8. Означення лінійної оболонки системи вектор-рядків (вектор-стовпчиків). Довести, що 

лінійна оболонка системи вектор-рядків (вектор-стовпчиків) є лінійним підпростором. 

9. Означення базису векторного простору. Твердження, що будь-яка система лінійно 

незалежних векторів складається з такої кількості векторів, яка не перевищує 

розмірності простору. 

10. Означення базису векторного простору. Довести, що довільний базис векторного 

простору складається з однакової кількості векторів.  

11. Означення базису векторного простору. Довести, що 
   1

, ,
n

E E  є базисом n .  

12. Означення лінійного відображення mn : . Довести, що задання лінійного 

відображення mn :  рівносильно заданню матриці розміру m n .  

13. Означення лінійного відображення mn : . Довести, що кожна матриця розміру 

m n  задає лінійне відображення mn : . 

14. Означення лінійного відображення mn : . Деякі класи матриць і лінійні відображення, 

які з ними пов’язані. 
15. Лінійні операції над лінійними відображеннями (матрицями). Довести, що 

відображення 1 2 ,     де ,,  21,  – деякі лінійні відображення, є 

лінійним. 

16. Лінійні операції над матрицями. Довести, що множина nmM   є векторним простором. 

17. Означення рангу по стовпчиках, рангу по рядках матриці. Довести, що елементарні 



перетворення не змінюють рангу по стовпчиках, рангу по рядках довільної матриці. 

18. Означення рангу по стовпчиках, рангу по рядках матриці. Довести, що для довільної 

матриці ранг по рядках дорівнює рангу по стовпчиках. Означення рангу матриці. 

19. Образ лінійного відображення. Геометрична інтерпретація рангу матриці. 

20. Композиція лінійних відображень. Довести, що композиція лінійних відображень є 

лінійним відображенням.  

21. Композиція лінійних відображень. Матриця композиції лінійних відображень. 

22. Добуток матриць. Довести, що для довільної матриці nmMA   виконується 

,AE EA A  ,AO OA O   де Е – одинична матриця, О – нульова матриця. Довести, 

що для довільного числа  , для  довільних матриць ,rmMA  nrMB   

виконується      .A B A B AB     

23. Добуток матриць. Довести, що для  довільних матриць ,, rmMBA  nrMC   

виконується   .A B C AB BC    

24. Добуток матриць. Довести, що для  довільних матриць ,rmMA  srMB  , nsMC   

виконується    .AB C A BC  

25. Транспонування матриць. Довести, що для довільних матриць ,, nmMBA  , для 

довільного числа   виконується   ,
T

TA A   ,
T T TA B A B      .

T TA A   

26. Транспонування матриць. Довести, що для довільних матриць ,rmMA  nrMB   

виконується   .
T T TAB B A   

27. Означення рангу матриці. Теорема про ранг добутку матриць. 
28. Симетричні, кососиметричні матриці, їх властивості. Комутатор і антикомутатор матриць. 

29.  Матричні рівняння. Метод Гаусса розв’язання матричних рівнянь. 

30. Означення невиродженої матриці. Властивості невироджених матриць. 

31. Означення невиродженої матриці. Довести, що лінійне відображення є бієкцією тоді і 

тільки тоді, коли матриця цього відображення є не виродженою. 

32. Обернене відображення. Довести, що обернене відображення є лінійним. Матриця 

оберненого відображення. 

33. Обернена матриця. Довести, що обернена матриця існує тільки для не вироджених 

матриць. Довести єдність оберненої матриці. 

34. Обернена матриця. Властивості обернених матриць. 

35. Обернена матриця. Метод Гаусса обчислення обернених матриць. 

36. СЛР. Матриця, розширена матриця СЛР. Теорема Кронекера-Капеллі. 

37. Структура множини розв’язків однорідної СЛР.  

38. Фундаментальна система розв’язків однорідної СЛР, її властивості. 

39. Фундаментальна система розв’язків однорідної СЛР. Структура множини розв’язків 

загальної СЛР. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 30  балів для одержання екзамену обов’язковим є перескладання 

модульних контрольних робіт. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про навчального процесу” 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 20 50 

Максимум 30 30 40 100 

 



Перелік запитань на іспит 

 

1. Множина геометричних векторів в просторі, на площині, на прямій, лінійні операції над 

векторами. Довести, що множина геометричних векторів є векторним простором. 

2. Поняття лінійно залежної, незалежної системи векторів. Означення базису. Твердження 

про базис на прямій, на площині, в просторі. 

3. Загальна декартова система координат. Координати точки в просторі. Задача про поділ 

відрізка у заданому відношенні.  

4. Заміна базису і системи координат в просторі, на площині. 

5. Проекція вектора на пряму, на площину, на вектор: означення, властивості. 

6. Скалярний добуток: означення, властивості. 

7. Скалярний добуток: означення. Вираз скалярного добутку через координати векторів в 

ДСК і ПДСК. Геометричні властивості скалярного добутку. 

8. Векторний добуток: означення, властивості. Довести властивість лінійності векторного 

добутку по кожному аргументу. 

9. Векторний добуток: означення. Вираз векторного добутку через координати векторів в 

ДСК і ПДСК.  

10. Мішаний добуток векторів: означення. Зв’язок мішаного добутку і об’єму паралелепіпеду, 

побудованого за трьома векторами.  

11. Мішаний добуток векторів: означення. Властивості взаємного розташування трьох 

векторів у випадку, коли їх мішаний добуток більше (менше) нуля, дорівнює нулю. 

12. Мішаний добуток векторів: означення. Вираз мішаного добутку через координати 

векторів в ДСК і ПДСК. 

13. Подвійний векторний добуток. Доведення формули для спрощеного обчислення 

подвійного векторного добутку. 

14. Поняття алгебраїчної лінії на площині, алгебраїчної поверхні в просторі. Приклади. 

15. Рівняння прямої на площині: векторно-параметричне, параметричне, канонічне, через дві 

точки, у відрізках на осях. Рівняння прямої на площині: через задану точку, 

перпендикулярно до заданого вектора. 

16. Загальне рівняння прямої на площині. Довести, пряма є алгебраїчною лінією на площині 

першого порядку. 

17. Рівняння площини в просторі, яка проходить через задану точку, паралельно двом 

неколінеарним векторам: векторно-параметричне, параметричне та у вигляді мішаного 

добутку (в векторній і в координатній формах). Рівняння площини, яка проходить через 

задану точку, перпендикулярно до заданого вектора. 

18. Загальне рівняння площини. Твердження, що площина є алгебраїчною поверхнею 

першого порядку. 

19. Рівняння прямої в просторі: векторно-параметричне, параметричне, канонічне. Рівняння 

прямої, яка проходить через дві задані точки. 

20. Загальне рівняння прямої в просторі. Зведення загального рівняння прямої в просторі до 

канонічного. 

21. Елементарні перетворення СЛР. Метод Гаусса розв’язання систем лінійних рівнянь. 

Дослідження системи лінійних рівнянь за її східчастою формою.  

22. Множина вектор-рядків, вектор-стовпчиків. Довести, що n  є векторним простором. 

23. Системи лінійно незалежних (залежних) векторів, їх властивості. 

24. Базис векторного простору. Довести, що кількість лінійно незалежних векторів не може 

перевищувати кількість базисних векторів. Довести, що довільний базис векторного 

простору складається з однакової кількості векторів. Поняття розмірності векторного 

простору. 

25. Лінійні відображення. Довести, що між множиною всіх лінійних відображень з n  в m  і 
множиною nmM   існує взаємно однозначна відповідність. Матриця лінійного 

відображення. 



26. Лінійні операції над лінійними відображеннями. Матриця лінійної комбінації лінійних 

відображень. Лінійні операції над матрицями. Довести, що множина nmM   є векторним 

простором. 

27. Композиція лінійних відображень. Довести, що композиція лінійних відображень є 

лінійним відображенням. Матриця композиції лінійних відображень. Добуток матриць. 

28. Означення добутку матриць. Властивості добутку матриць. 

29. Операція транспонування матриць. Властивості операції транспонування. 

30. Ранг матриці по рядках (по стовпчиках). Довести, що елементарні перетворення не 

змінюють рангу матриці по рядках (по стовпчиках).Довести, що ранг матриці по рядках 

збігається з рангом по стовпчиках. Означення рангу матриці. 

31. Ранг матриці. Теорема про ранг добутку матриць. 

32. Невироджені матриці. Зв’язок між не виродженими матрицями і бієктивними лінійними 

відображеннями. 

33. Обернене відображення. Матриця оберненого лінійного відображення. Обернена матриця, 

властивості обернених матриць. 

34. Системи лінійних рівнянь. Теорема Кроненкера-Капеллі. 

35. Структура множини розв’язків однорідної СЛР. Фундаментальна система розв’язків 

однорідної СЛР. Структура множини розв’язків неоднорідної СЛР. 

 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 
Разом Екзамен Сума 

Розділ 1 

Контрольна  

робота, 

передбачена 

навчальним  

планом 

Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індиві

дуаль

не 

завдан

ня 
60 40 100 

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5   

5 5 10 5 5 5 10 15 

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів. 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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