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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Класифікація періодичних функцій» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 111 «Математика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: функціональні класи, класи 

періодичних функцій; задачі відшукання дробових похідних, похідних в розумінні 

Вейля-Надя, в сенсі Степанця; теорія функціональних рядів, зокрема рядів Фур’є. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Класифікація періодичних функцій» тісно 

пов’язаний з такими дисциплінами як «Математичний аналіз», «Теорія функцій 

дійсної змінної», «Функціональний аналіз». 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:  

 

Змістовий модуль І. Класифікація періодичних функцій. 

Змістовий модуль ІІ. Модулі піврозпаду випуклих функцій. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Класифікація періодичних функцій» - 

формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії цілісного 

уявлення про предмет і методи теорії класифікації функцій; опанування основними 

поняттями і теоретичними положеннями класифікації функцій в лінійних 

нормованих просторах та вміння застосовувати отримані знання на практиці, при 

розв’язанні конкретних задач.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Класифікація періодичних 

функцій» є формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

уявлення про: цілісне розуміння предмету і методів теорії класифікації 

періодичних функцій; способів пошуку модулів неперервності для заданих 

неперервних функцій,  ,r -,  ,r - та  , - похідних заданих функцій, 

модулів піврозпаду випуклих функцій. 

 

В процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 

ознайомлюються з: 

• основними поняттями сучасної теорії класифікації періодичних функцій;  

• предметом і методами теорії наближення функцій; механізмами пошуку 

модулів неперервності для неперервних функцій, пошуку дробових 

похідних, похідних в розумінні Вейля-Надя та Степанця; 

• основними властивостями функцій класів, що визначаються модулями 

напіврозпаду випуклих функцій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії повинні: 
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знати: 

• ряди Фур’є для парних та непарних функцій; 

• тригонометричний ряд функції з періодом 2l, неперіодичної функції; 

• різні форми запису інтеграла Фур’є, перетворення Фур’є; 

• модуль неперервності та його властивості; 

• класи функцій що визначаться першим модулем неперервності; 

• класи диференційованих функцій; 

• спряжені функції та їх класи; 

•  класи (ψ,β)- диференційовних функцій; 

• модулі піврозпаду випуклих функцій. 

вміти: 

• будувати ряди Фур’є для парних та непарних функцій; 

• розкладати в тригонометричний ряд функції з періодом 2l, неперіодичні 

функції; 

• представляти інтеграл Фур’є в різних формах запису, записувати 

перетворення Фур’є; 

• знаходити модуль неперервності для заданих неперервних функцій; 

• будувати спряжені функції та ранжувати класи; 

• знаходити дробові похідні,  ,r -,  ,r - та  , - похідні заданих функцій; 

• знаходити модулі піврозпаду для заданих функцій. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни «Класифікація періодичних функцій» 

відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Класифікація періодичних функцій» складається з двох 

змістових модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом 

програми вивчення дисципліни протягом семестру.  

Змістовий модуль І. Класифікація періодичних функцій. 

Тема 1. Ряд Фур’є та інтеграл Фур’є: основні поняття та властивості. 

Розклад функцій в ряд Фур’є. Ряд Фур’є для парних та непарних функцій. 

Комплексна форма ряду Фур’є. Поняття інтеграла Фур’є. 

Тема 2. Класифікація періодичних функцій 

Множини сумовних функцій. Модуль неперервності та його властивості. Класи 

функцій, що визначаються першими модулями неперервності. Класи 

диференційовних функцій. 
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Змістовий модуль ІІ. Модулі піврозпаду випуклих функцій. 

Тема 3. Модулі піврозпаду випуклих функцій. 

Питання існування - похідних. Множини ,  та . Множина  та її 

властивості. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання:  

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

тестові завдання, залік.  
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