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Вступ  

Робоча програма навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 

«Математика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: інтеграли Пуассона; задачі теорії 

наближень; функціональні класи. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона» тісно пов’язаний з такими дисциплінами як «Математичний аналіз», 

«Функціональний аналіз», «Теорія функцій дійсної змінної», «Рівняння 

математичної фізики». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

Змістовий модуль І Класи періодичних функцій. 

Змістовий модуль ІІ Задачі теорії наближень. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Опис характеристик навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості 

інтегралів Пуассона» представлено в таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

11 «Математика та 

статистика» 
вибіркова  

111 «Математика»  

Рік підготовки: 1 

Змістових модулів: 2  
Семестр: 1 

Лекції: 20 год. 

Загальна кількість годин: 90 Практичні: 16 год. 

Тижневих годин 

(для денної форми навчання): 

аудиторних: 1,5 

самостійної роботи: 2  

Доктор філософії 

Самостійна робота: 54 год. 

Форма контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона» - сформувати у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

цілісне уявлення про предмет і методи теорії наближення функцій; ознайомити з 

основними методами розв’язування екстремальних задач теорії наближень; 

виробити глибокі знання основ теорії наближень функціональних класів різними 

лінійними методами підсумування рядів Фур’є та вміння застосовувати на практиці 

при дослідженні і розв’язанні конкретних задач.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Апроксимативні властивості 

інтегралів Пуассона» є формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії уявлення про: цілісне розуміння предмету і методів теорії наближення 

функцій; методи розв’язування екстремальних задач теорії наближень; теорію 

наближень функціональних класів різними лінійними методами підсумування 

рядів Фур’є. 

 

В процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 

ознайомлюються: 

• з основними поняттями сучасної теорії наближення періодичних функцій, та 

функцій локально сумовних на всій числовій осі;  

• апроксимативними властивостями гармонійного та бігармонійного 

операторів Пуассона, операторів Вейєрштрасса на різних функціональних 

класах;  

• екстремальними задачами теорії наближень для великих об’єднань функцій, 

що включають в себе як частинні випадки, відомі класи Вейля-Надя та 

Соболєва, так і класи функцій, що задаються згортками з довільним 

сумовним рядом. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії повинні: 

знати: 

• класифікацію періодичних функцій, 

• теорію регулярності та насичення лінійних методів підсумування рядів 

Фур’є, 

• основні типи задач теорії наближень, 

• апроксимативні властивості гармонійного та бігармонійного операторів 

Пуассона, операторів Вейєрштрасса на різних функціональних класах, 

• апроксимативні властивості операторів типу Абеля-Пуассона. 

вміти: 

• будувати модулі неперервності для заданих неперервних функцій;  

• знаходити   похідні функцій; 

• встановлювати порядок та клас насичення лінійного методу, знаходити його 

константи Лебега; 
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• будувати інтегральні представлення відхилення операторів, породжених 

лінійними процесами підсумування рядів Фур’є; 

• знаходити розв’язок задачі Колмогорова-Нікольського для класичних 

прямокутних методів на класах Соболєва. 

 На вивчення навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона» відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Апроксимативні властивості інтегралів Пуассона» 

складається з двох змістових модулів. Кількість змістових модулів визначається 

метою та змістом програми вивчення дисципліни протягом семестру.  

Змістовий модуль І Класи періодичних функцій. 

Тема 1. Класи сумовних функцій. Поняття модуля неперервності першого 

порядку та його основні властивості. Клас Ліпшиця (Гельдера), класи . 

Тема 2. Класи диференційовних функцій. Класи Соболєва. Дробова похідна в 

розумінні Вейля, класи   та інші. Класи спряжених функцій та класи 

Вейля-Надя. Згортка функцій. Класи  - диференційованих функцій Степанця. 

Тема 3. Задача Діріхле та її розв’язок. Гармонійні функції. Теорема про 

середнє значення для гармонічних функцій. Інтеграл Пуассона, бігармонійний 

інтеграл Пуассона, інтеграл Вейєрштрасса. 

Тема 4. Ряди та послідовності гармонійних функцій. Теорема Гарнака.Розклад 

гармонійних функцій в ряд. Ряд гармонійних многочленів. 

 

Змістовий модуль ІІ Задачі теорії наближень. 

Тема 5. Лінійні методи підсумування рядів Фур’є. Методи наближень 

інтегралами Пуассона, бігармонійними інтегралами Пуассона, інтегралами 

Вейєрштрасса. Регулярність та насичення лінійних методів. Сингулярні інтеграли 

та константи Лебега. 

Тема 6. Задачі теорії наближень. Асимптотичні рівності. Задача Колмогорова-

Нікольського. 

Тема 7. Оцінки верхньої межі відхилень диференційованих функцій від їх 

операторів типу Абеля-Пуассона. 

Тема 8. Апроксимативні властивості операторів типу Абеля-Пуассона на 

різних функціональних класах. 

Тема 9. Апроксимативні властивості інтеграла Пуассона. Повні асимптотичні 

розклади для верхніх  меж відхилень інтегралів Пуассона від функцій з класу 

Гельдера порядку 1. 

Тема 10. Апроксимативні властивості бігармонійного інтеграла Пуассона. 

Наближення бігармонійними інтегралами Пуассона функцій з класу  та  

.  

Тема 11. Апроксимативні властивості інтеграла Вейєрштрасса. Розв’язок  

задачі Колмогорова-Нікольського для інтеграла Вейєрштрасса. Асимптотичні 
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рівності Баскакова для верхніх меж відхилень інтеграла Вейєрштрасса від функцій 

з класу Ліпшиця порядку 1 в рівномірній метриці. 

Тема 12. Апроксимативні властивості операторів типу Абеля-Пуассона на 

класах Степанця. Дослідження швидкості наближення операторами типу Абеля-

Пуассона на класах - диференційованих періодичних функцій. Асимптотичні 

формули верхніх меж відхилень на класах локально сумовних функцій, заданих на 

всій дійсній осі. 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона» представлена у вигляді таблиці 2. 

 

Структура навчальної дисципліни «Апроксимативні властивості інтегралів 

Пуассона»  

Таблиця 2 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

Лек. Практ. Сам. роб. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Класи періодичних функцій 

Тема 1. Класи сумовних функцій. Поняття 

модуля неперервності першого порядку та 

його основні властивості. Клас Ліпшиця 

(Гельдера), класи . 7 1 1 5 

Тема 2.Класи диференційовних функцій. 

Класи Соболєва. Дробова похідна в розумінні 

Вейля, класи   та інші. Класи 

спряжених функцій та класи Вейля-Надя. 

Згортка функцій. Класи  - 

диференційованих функцій Степанця 7 1 1 5 

Тема 3. Задача Діріхле та її розв’язок. 

Гармонійні функції. Теорема про середнє 

значення для гармонічних функцій. Інтеграл 

Пуассона, бігармонійний інтеграл Пуассона, 

інтеграл Вейєрштрасса 7 1 1 5 

Тема 4. Ряди та послідовності гармонійних 

функцій. Теорема Гарнака.Розклад 

гармонійних функцій в ряд. Ряд гармонійних 

многочленів 7 1 1 5 

Разом за змістовим модулем І 28 4 4 20 
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Змістовий модуль ІІ. Задачі теорії наближень 

Тема 5. Лінійні методи підсумування рядів 

Фур’є. Методи наближень інтегралами 

Пуассона, бігармонійними інтегралами 

Пуассона, інтегралами Вейєрштрасса. 

Регулярність та насичення лінійних методів. 

Сингулярні інтеграли та константи Лебега 7 1 1 5 

Тема 6. Задачі теорії наближень. 

Асимптотичні рівності. Задача Колмогорова-

Нікольського 7 1 1 5 

Тема 7. Оцінки верхньої межі відхилень 

диференційованих функцій від їх операторів 

типу Абеля-Пуассона 6 1 1 4 

Тема 8. Апроксимативні властивості 

операторів типу Абеля-Пуассона на різних 

функціональних класах 6 1 1 4 

Тема 9. Апроксимативні властивості 

інтеграла Пуассона. Повні асимптотичні 

розклади для верхніх  меж відхилень 

інтегралів Пуассона від функцій з класу 

Гельдера порядку 1 7 2 1 4 

Тема 10. Апроксимативні властивості 

бігармонійного інтеграла Пуассона. 

Наближення бігармонійними інтегралами 

Пуассона функцій з класу  та  

. 7 2 1 4 

Тема 11. Апроксимативні властивості 

інтеграла Вейєрштрасса. Розв’язок  задачі 

Колмогорова-Нікольського для інтеграла 

Вейєрштрасса. Асимптотичні рівності 

Баскакова для верхніх меж відхилень 

інтеграла Вейєрштрасса від функцій з класу 

Ліпшиця порядку 1 в рівномірній метриці 11 4 3 4 

Тема 12. Апроксимативні властивості 

операторів типу Абеля-Пуассона на класах 

Степанця. Дослідження швидкості 

наближення операторами типу Абеля-

Пуассона на класах - диференційованих 

періодичних функцій. Асимптотичні 

формули верхніх меж відхилень на класах 

локально сумовних функцій, заданих на всій 

дійсній осі 11 4 3 4 

Разом за змістовим модулем ІІ 62 16 12 34 

Усього годин 90 20 16 54 
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5. Теми  практичних занять 

Таблиця 3 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 Модуль неперервності та його властивості 2 

2 Класи диференційованих функцій 2 

3 Задача Діріхле та гармонійні функції 4 

4 Задачі теорії наближення 4 

5 
Апроксимативні властивості гармонійного та бігармонійного 

інтегралів Пуассона, інтеграла Вейєрштрасса. 
4 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

Таблиця 4 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Регулярність лінійних методів, що визначаються прямокутними 

матрицями 

6 

2 
Константи Лебега для лінійних методів, що задаються 

прямокутними матрицями. 

6 

3 Властивості сингулярних інтгралів. 7 

4 
Інтегральні представлення відхилень поліномів, породжених 

лінійними процесами підсумування рядів Фур’є. 

7 

5 Наближення сумами Фур’є функцій невеликої гладкості. 7 

6 Наближення сумами Фур’є на класах . 7 

7 Наближення сумами Фур’є інтегралів Пуассона. 7 

8 
Розв’язок  задачі Колмогорова-Нікольського для інтегралів 

Пуассона неперервних фукцій. 

7 

 Разом 54 

 

7. Методи навчання:  

 інформаційно-рецептивний;  

 репродуктивний;  

 евристичний.  

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

9.  Методи та засоби діагностики успішності навчання:  

усне опитування, письмові роботи, контрольні роботи, самостійні роботи, тестові 

завдання, залік.  
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10.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості 

балів за: 

1. поточне оцінювання з відповідних тем змістовного модуля І (максимум 12 

балів); 

2. поточне оцінювання з відповідних тем змістовного модуля ІІ (максимум 28 

бали); 

3. модульний контроль (максимум 60 балів).  

Таблиця 5 

Поточний контроль  

(max = 40 балів) 

Модульний 

контроль  

(max = 60 

балів) 
Загальна 

кількість 

балів Модуль 1 

  

Модуль 2 

Змістовий 

модуль І 

Змістовий  

модуль ІІ 
МКР1 МКР2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
40 20 40 100 

3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 6 6 

 

 

 

 

Переведення оцінки в шкалу ECTS  

та національну шкалу здійснюється за схемою: 

 Таблиця 6 

Сума балів 

за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 A 

Зараховано 

82 – 89 B 

75 - 81 C 

67 -74 D 

60 - 66 E 

1 – 59 Fx  
Незараховано 

(з можливістю повторного складання) 
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