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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами функціонального аналізу. В рамках курсу викладені основні об’єкти 
функціонального аналізу. Наведені основні топологічні поняття, викладена теорія лінійних операторів в нормованих просторах. Описані 
основні класи абстрактних просторів: метричних, нормованих, гільбертових. Розглянуті властивості та структура замкнених і повних 

множин в просторах , , , ,p pC L c l m , збіжність функціональних послідовностей, перетворення Фур’є в просторах інтегріруємих 

функцій. Розглянуті методи розв’язання лінійних функціональних рівнянь 

Мета та цілі 

Набуття необхідних компетентностей в галузі функціонального аналізу. Формування у студентів базових теоретичних знань та 

практичних навичок розв’язання задач. 

Виробити у студентів навички математичного теоретико дослідження прикладних питань та вміння звести задачу до математичних 

моделей теорії функціонального аналізу. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти основні визначення функціонального аналізу; 
Знати та розуміти основні поняття і операції функціонального аналізу; 
Знати та розуміти області застосування і базові прикладні задачі за дисципліною; 



Знати, розуміти і вміти використовувати теорію функціонального аналізу у різних предметних галузях: керуванні, економіці, 
прогнозуванні надзвичайних ситуацій. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни : 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити Студенти повинні володіти основами математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, чисельних методів. 

Вимоги 

викладача 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Рекурентні співвідношення та їх 

класифікація. Розв’язання рекурентних 

співвідношень першого порядку зі сталими 

та змінними коефіцієнтами 

Практичне 
заняття 1 

Рекурентні співвідношення 1-го 

порядку. 
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Розв’язання рекурентних 
співвідношень першого та другого 
порядків зі сталими та змінними 
коефіцієнтами 

Лекція 2 Розв’язання рекурентних співвідношень 

другого порядку зі сталими та змінними 

коефіцієнтами 

Практичне 
заняття 2 

 

Рекурентні співвідношення 2-го 

порядку. 

Лекція 3 Метричні простори. Метрика та її аксіоми. 

Множини в метричних просторах. 

Фундаментальні послідовності. Повні 

метричні простори. Приклади метричних 

просторів. 

Практичне 
заняття 3 
 

Контрольна робота «Рекурентні 

співвідношення» 

Множини в метричних просторах. 
Оцінка збіжності послідовних 
перетворень Лекція 4 Відображення у метричному просторі. 

Стислі відображення. Принцип стислих 

відображень. Оцінка збіжності послідовних 

наближень. 

Практичне 
заняття 4 
 

Метричні простори. 

Лекція 5 Нормовані простори. Аксіоми норм. 

Перетворення нормованого простору у 

метричний. Приклади нормованих 

просторів. 

Практичне 
заняття 5 

Лінійні нормовані простори 

Ряди в нормованих просторах 
Лекція 6 Граничні співвідношення в лінійних 

нормованих просторах. Ряди в нормованих 

просторах. Теорема про збіжність ряду в 

банаховому просторі. Лінійна незалежність 

Практичне 
заняття 6 

 

Ряди в нормованих просторах 



векторів. Базис. 

Лекція 7 Лінійні підмножини та лінійні підпростори 

нормованих просторів. Кінцевовимірні 

нормовані простори. 1,2,3 векторні норми. 

Теорема про підпорядкованість норм. 

Практичне 
заняття 7 
 

Інтеграл Лебега 

Обчислення інтегралів Лебега 
Лекція 8 Скалярний добуток у лінійному просторі. 

Гільбертовий простір. Інтеграл Лебега та 

метрика простору 
 2 ,a b

L . 

Практичне 
заняття 8 

 

Скалярний добуток у просторах 

, , , ,p pC L c l m / 

Лекція 9 Деякі узагальнення простору 
 2 ,a b

L  . 

Ортогональне доповнення підпростору 

гільбертова простору. Теорема про розклад 

вектора на ортогональні складова частини. 

Практичне 
заняття 9 
 

Ортогоналізація системи векторів 

Ряди Фур’є 

Лекція 10 Ортонормовані системи векторів. Процес 

ортогоналізації Соніна – Шмідта. 

Ортогональне проектування 

Практичне 
заняття 10 
 

Ряди Фур’є. 

Лекція 11 Ряди Фур’є в гільбертовому просторі. Практичне 
заняття 11 
 

Обчислення норм лінійних операторів.  

Процес ортогоналізації векторів : 
Метод Соніні - Шмідта Лекція 12 Лінійні оператори в нормованих просторах. 

Неперервність та обмеженість. Норми 

операторів. 

Практичне 
заняття 12 
 

Функції обмеженої варіації. 

Лекція 13 Операторні норми операторів. Простір 

лінійних операторів. Повнота простору 

лінійних операторів. 

Практичне 
заняття 13 
 

Інтеграл Рімана - Стільт’єса. 

Приклади обернення лінійних 
операторів 

Лекція 14 Інтеграл Рімана - Стільт’єса. Практичне 
заняття 14 
 

Лінійні функціональні рівняння. 

Лекція 15 Лінійні функціонали. Неперервність та 

обмеженість. Загальна форма лінійних 

функціоналів у гільбертовому просторі. 

Практичне 
заняття 15 
 

Обернений лінійний оператор.  

Лекція 16 Обернений лінійний оператор. Приклади 

обернення операторів. 

Практичне 
заняття 16 

Контрольна робота №2 «Нормовані 

простори» 

      

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории 

функций и функционального анализа. – М., «Наука», 
1968г. 

2. Городецкий В.В., Нагнибеда Н.И., Настасиев П.П. 
Методы решения задач по функциональному анализу. 
Учебное пособие. – К. «Выща школа», 1990г. – 479с. 

3. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы 
функционального анализа. – М., «Наука», 1965г. – 520с  

4. Треногин В.А. Функциональный анализ. – М., 
«Наука», 1980г. – 496с. 
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5. Банах С. Курс функціонального аналізу (Лінійні 
операції). – К. «Радянська школа», 1948г. – 195с. 

6. Антоневич А.Б., Князев П.Н., Радыно Я.В. Задачи 
и упражнения по функциональному анализу., Минск, 
«Вышэйшая школа», 1978г. – 205с. 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   

Елементи теорії рекурентних співвідношень. Нерухомі точки. Задача Коші. Загальний розв’язок РС. Метричні простори. Множини в 

метричних просторах. Метрика метричних просторів 
   

, , , ,
p p

C L c l . Фундаментальні послідовності. Теорема про 

фундаментальність збіжної послідовності. Повнота метричного простору. Відображення в метричному просторі. Нерухомі точки 

відображення. Стислі відображення. Принцип стислих відображень. Оцінка похибки процесу простої ітерації. Нормовані лінійні 

простори. Норма та її аксіоми. Лінійно залежні та лінійно незалежні системи векторів. Базис. Лінійні множини та підпростори.  

Гільбертові простори. Скалярний добуток та його аксіоми. Довжина вектора. Кут між векторами. Міра множини. Поняття про 

інтеграл Лебега. Теорія ортогональних розкладів. Ряды Фур’є в гільбертовом просторі. Лінійні оператори в нормованих просторах. 

Лінійний оператор в кінцевовимірному просторі. Максимальна та абсолютна норми оператора. Зв’язок між максимальною та 

абсолютною нормами. Операторні норми матриць. Лінійний функціонал в нормованому просторі. Поняття обмеженого функціонала. 

Теорема про неперервність лінійного функціонала. Функції обмеженої варіації та простір  baM ,1 . Повна варіація для функції. 

Інтеграл Рімана – Стілт’єса. Обернений лінійний оператор. Область визначення та область значень. Ядро оператора. Теореми про 

оберненість лінійних операторів.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, клас для проведення практичних робіт, обладнаний мультимедійним 
обладнанням, інтерактивною дошкою. 
 
 
 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• практичні заняття: 30% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 30% семестрової оцінки; 

• іспит: 40% семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  

 


