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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Асимптотичні методи в прикладній 

математиці” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки  

_______________бакалавр___________________________________________________  

               (назва рівня вищої освіти) 

спеціальності (напряму) _113  Прикладна математика                             ______________ 

спеціалізації________________________________________________________________ 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета  курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам фундаментальних знань у галузі 

асимптотичних методів прикладної математики та використанні їх при розв’язанні науково-

технічних проблем механіки, аналізі моделей соціально-економічних процесів, біологічних 

систем та задач  прикладної математики. 

     1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основні завдання полягають у вивченні основних методів дослідження регулярно та 

сингулярно збурених функціональних, звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь у 

частинних похідних, які виникають у математичних моделях прикладної математики.  

1.3. Кількість кредитів: 4 

1.4. Загальна кількість годин: 120  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

                          4-й     

йй –й6-й 

-й 

Семестр 

                  8-й    -й 

Лекції 

                          32 год Год. 

Практичні, семінарські заняття 

                          32 год Год. 

Лабораторні заняття 

 Год. 

Самостійна робота 

                               56 Год. 

                                             у тому числі індивідуальні завдання 

                           Год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

 основні поняття та  положення теорії асимптотичних методів;  

 методи побудови наближених розв’язків регулярно збурених задач асимптотичними рядами 

по малому параметру з заданим порядком точності; 

 методи побудови наближених розв’язків регулярно та сингулярно збурених крайових задач 

для звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними 

асимптотичними рядами по малому параметру; 

 

 вміти:  
 використовувати асимптотичні методи для побудови наближених розв’язків регулярно та 

сингулярно збурених крайових задач для рівнянь з частинними похідними, що виникають у 

математичних моделях. 

 розв’язувати наступні задачі: 

- побудова рівномірно придатних асимптотичних розв’язків крайової задачі для 

диференціального рівняння другого порядку з малим параметром при старшій похідній; 

- побудова рівномірно придатних асимптотичних розв’язків початкової задачі для 

диференціального рівняння другого порядку зі слабкою нелінійністю. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1.Основні поняття теорії асимптотичних методів.  Регулярно та сингулярно 

збурені задачі. 

 Калібровочні функції. Асимптотичні послідовності.  Розвинення функції по 

асимптотичній послідовності та її однозначність. Збіжні та асимптотичні ряди. 

Регулярно та сингулярно збурені задачі. Основні причини виникнення сингулярностей 

збурених задач. Приклади. 

Тема 2. Асимптотичні наближення.  

 Асимптотичне наближення розв’язку задачі по параметру. Наближення 

асимптотичними рядами. Точність наближення. Існування рівномірного асимптотичного 

наближення регулярно збуреної задачі.  

Тема 3.Сингулярно збурені задачі з малим параметром при старшій похідній . 

 Поняття примежового шару. Внутрішні та зовнішні розв’язки задачі. Поняття 

внутрішнього розвинення зовнішнього розв’язку та зовнішнього розвинення 

внутрішнього розв’язку. Складений розв’язок. Визначення розміщення примежового 

шару. Вибір перетворення розтягнення. Процедура Прандтля побудови складеного 

розв’язку. Вищі наближення розв’язку. Удосконалена процедура Ван-Дайка побудови 

складеного розв’язку. 

Тема 4. Методи побудови рівномірно придатних розвинень сингулярно збурених 

задач. 

  Метод складених розвинень Вишика-Люстерника. Застосування методу до 

розв’язання сингулярно збурених крайових задач для рівнянь з частинними похідними. 
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Примежові змінні. Зображення диференціальних операторів через примежові змінні. 

Структура примежового оператора для рівняння еліптичного типу. Складений розв’язок 

для випадку регулярної межі. Сингулярно збурені диференціальні рівняння зі змінними 

коефіцієнтами. Метод примежових функцій. Внутрішній примежовий шар. 

Тема 5. Сингулярності, пов’язані з необмеженістю області визначення. 

   Рівняння Дюфінга. Метод Ліндштедта-Пуанкаре та метод перенумерації і їх 

застосування для інтегрування рівнянь зі слабкою нелінійністю. Метод Ван-дер-Поля. 

Процедура усереднення. Розподіл змінних. Граничні цикли та автоколивання. Вищі 

наближення розв’язків. Метод Крилова-Боголюбова-Митропольського. Побудова 

рівномірного розв’язку другого порядку точності. Метод багатьох масштабів. 

                              3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср л п лаб ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Основні поняття 

теорії асимптотичних 

методів.   

 18 4 4   10       

Тема 2. Методи побудови 

рівномірно придатних 

розвинень сингулярно 

збурених задач. 

18 8 8   10       

Тема 3 Сингулярно збурені 

задачі з малим параметром 

при старшій похідній . 

23 6 6   11       

Тема 4. Методи побудови 

рівномірно придатних 

розвинень сингулярно 

збурених задач. 

23 6 6   14       

Тема5. Сингулярності, 

пов’язані з необмеженістю 

області визначення. 

18 8 8   10       

Усього годин 120 32 32   56       
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4. Теми семінарських(практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Калібровочні функції. Асимптотичні послідовності 2 

2 Збіжні та асимптотичні ряди 3 

3 Наближення асимптотичними рядами. Точність наближення 3 

4 Визначення розміщення примежового шару. Вибір перетворення 

розтягнення. 

2 

5  Процедура Прандтля побудови складеного розв’язку  4 

6 Метод складених розвинень Вишика-Люстерника 4 

7 Сингулярно збурені диференціальні рівняння зі змінними 

коефіцієнтами 

2 

 Контрольна робота 2 

8 Метод Ліндштедта-Пуанкаре та метод перенумерації 2 

9 Метод Ван-дер-Поля 4 

10 Метод Крилова-Боголюбова-Митропольського. 4 

 ВСЬОГО 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Виконання домашнього завдання за темою «Асимптотичні 

розвинення та найпростіші дії над ними»  1 , стор.32-34 

5 

2 Виконання домашнього завдання за темою  «Застосування 

асимптотичних методів до розв’язання алгебраїчних рівнянь»  1 , 

стор.54 

5 

3 Виконання домашнього завдання за темою  «Збіжні та 

асимптотичні ряди»   3 , стор.18 

5 

4 Виконання домашнього завдання за темою  «Асимптотичне  

наближення розв’язку збуреної задачі по малому параметру»  2 , 

стор.7-9 

5 

5 Виконання домашнього завдання за темою  «Розвинення по 

малому параметру розв’язку регулярно збуреної початкової 

задачі»   2 , стор.40-42. 

10 

6        Виконання домашнього завдання за темою  «Причини 

нерівномірності прямих розвинень збурених задач»  3 , стор.33-

66. 

5 

7 Виконання домашнього завдання за темою  «Метод Прандтля 

зрощування асимптотичних розвинень»  3 , стор.125-128. 

8 

8 Виконання домашнього завдання за темою  «Метод Вишика-

Люстерника складених розвинень»  3 , стор.159-163 

5 

9  Виконання домашнього завдання за темою  «Метод усереднення 

для коливальних систем зі слабкою не- лінійністю»  1 , стор.201-

3 
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206. 

10 Виконання домашнього завдання за темою  «Застосування методу 

багатьох масштабів для отримання розв’язків слабко-нелінійних 

систем»  3 , стор.254-258. 

3 

11 Теоретична підготовка до поточного контролю та заліку 2 

 Разом  56 

 

6. Індивідуальні завдання  

         Не передбачені робочим планом  

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття проводяться  

відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (аудиторно або 

дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 - перевірка виконаних завдань відповідно до плану  самостійної роботи 

 - контрольні опитування  під час проведення лекцій 

- проведення контрольної роботи.  

- проведення заліку.    

 

   9. Схема нарахування балів, які отримують студенти 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

залік 

 

 

 

 

Сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуаьне 

завдання 

 

Разом 

Т1–Т3 

Т2 

Т4–Т5 

Т4 

           

25 25             10                60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми   
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  
Оцінка за національною шкалою 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які 

передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна 

робота без помилок або з однією незначною помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, 

які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання 

жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань 

виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або 

з однією – двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе 

до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, 

що потребує повної переробки  
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10. Рекомендована література 

Базова 

1. А.Найфэ. Введение в методы возмущений. М., Мир, 1984, 535 с. 

2. А.Б.Васильева, В.Ф.Бутузов. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений. 

М., ВШ, 1990, 208 с. 

3. А.Найфэ. Методы возмущений. М., Мир, 1976, 455 с. 

4. М.Ван-Дайк. Методы возмущений в механике жидкости. М., Мир, 1967, 310 с. 

5. Дж.Коул Методы возмущений в прикладной математике. М., Мир, 1972. 

 

Допоміжна 

6. Ю.А.Митропольский, Г.П.Хома. Математическое обоснование асимптотических методов 

нелинейной механики. Киев, Наук.думка,1983,215 с. 

7. Л.Чанг, Ф.Хауэс. Нелинейные сингулярно возмущенные краевые задачи. М., Мир, 1988, 

245с. 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення. 

1. Базова, допоміжна  та додаткова література з різних розділів теорії асимптотичних методів та їх 

використання у задачах прикладної математики наявна на електронних  носіях  і доступна для всіх студентів 

кафедри. 

2. techlibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


