




 

 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Функціональний аналіз” складена відповідно до освітньо-

професійної (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 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Функціональний аналіз” є навчання 

майбутніх спеціалістів сучасним методам функціонального аналізу. 

 

1.2.Основні завданнями вивчення дисципліни 

    Основними завданнями вивчення дисципліни “ Функціональний аналіз” є оволодіння 

майбутніми спеціалістами основами функціонального аналізу та здатність застосовувати 

методи функціонального аналізу до розв’язання конкретних задач. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й – 

Семестр 

6-й – 

Лекції 

32 год. – 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. – 

Лабораторні заняття 

– – 

Самостійна робота 

56 год. – 

у тому числі індивідуальні завдання 

 

 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

 

знати : 
основні властивості метричних, лінійних, нормованих, гільбертових просторів, означення та 

приклади лінійних функціоналів та операторів, основні теореми функціонального аналізу – 



 

теорему Хана-Банаха, теорему Банаха про зворотний оператор та теорему Банаха-Штейнгауза – та 

їх наслідки; означення та приклади спектру лінійного оператора, загальний вигляд лінійних 

функціоналів в конкретних просторах; 

вміти: 

розв'язувати задачі за вивченими розділами.     

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Основні простори та їх властивості 

Тема 1. Метричні простори. 
Метричні простори. Принцип стислих відображень. Компактні множини в метричних 

просторах. Теорема Вейєрштрасса. Поповнення метричних просторів. 

Тема 2. Нормовані простори. 
Нормовані простори. Лема Рісса. Некомпактність кулі в банахових просторах. 

Тема 3. Гільбертові простори. 
Гільбертові простори, розклад у пряму суму підпросторів. Ортонормовані системи. Ряди 

Фур’є. Нерівність Бесселя. Рівність Парсеваля. Критерій збіжності ряду Фур’є до елемента х. 

Теорема Рісса-Фішера. 

 

Розділ 2. Лінійні обмежені оператори у нормованих просторах 

Тема 4. Лінійні обмежені оператори. 

Лінійні обмежені оператори. Норма лінійного оператора. Розширення лінійного оператора за 

неперервністю. Простір лінійних неперервних операторів [X,Y]. Повнота простору лінійних 

операторів. 

Тема 5. Принцип рівномірної обмеженості. 
Принцип рівномірної обмеженості. Теорема Банаха-Штейнгауза. Застосування теореми 

Банаха-Штейнгауза. 

Тема 6. Зворотний оператор. 
Зворотний оператор. Критерій існування обмеженого зворотного оператора. Зворотність 

оператора, що близький до одиничного. Теорема Банаха про зворотний оператор. Принцип 

відкритості відображення. Замкнені оператори. Спектр і резольвента лінійного оператора. Теорема 

Банаха про зворотний оператор. 

 

 Розділ 3. Лінійні обмежені функціонали 

Тема 7. Теорема Хана-Банаха. 
Опуклі функціонали. Функціонал Мінковського. Теорема Хана-Банаха про продовження 

лінійного функціонала в дійсному лінійному просторі. Теорема Хана-Банаха в нормованому 

просторі. Відокремлюваність опуклих множин у нормованому просторі. 

Тема 8.Загальний вигляд лінійних неперервних функціоналів. 

Загальний вигляд лінійних неперервних функціоналів у  R
n
, H, С[а,b], lp. Вкладення  Х  в  

Х**. Спряжені оператори, слабка збіжність елементів.  

 

3.Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Основні простори та їх властивості 

Тема 1. Метричні простори.                         

Принцип стислих відображень.                    

Компактні множини в метричних просторах. 

Теорема Вейєрштрасса.                          

Поповнення метричних просторів. 

12 4 5   3 

Тема 2. Нормовані простори. Лема Рісса. 

Некомпактність кулі в банахових просторах.  

11 3 3   5 



 

Тема 3.Гільбертові простори, розклад у 

пряму суму підпросторів. Ортонормовані 

системи. Ряди Фур’є. Нерівність Бесселя. 

Рівність Парсеваля. Критерій збіжності ряду 

Фур’є до елемента х. Теорема Рісса-Фішера.  

7 3 2   2 

Разом за розділом 1 30 10 10   10 

Розділ 2. Лінійні обмежені оператори у нормованих просторах 

Тема 4. Лінійні обмежені оператори. Норма 

лінійного оператора. Розширення лінійного 

оператора за неперервністю. Простір лінійних 

неперервних операторів [X,Y]. Повнота 

простору лінійних операторів. 

19 4 5   10 

Тема 5. Принцип рівномірної обмеженості. 

Теорема Банаха-Штейнгауза. Застосування 

теореми Банаха-Штейнгауза. 

12 2 5   6 

Тема 6. Зворотний оператор. Критерій 

існування обмеженого зворотного оператора. 

Зворотність оператора, що близький до 

одиничного. Теорема Банаха про зворотний 

оператор. Принцип відкритості відображення. 

Замкнені оператори. Спектр і резольвента 

лінійного оператора. 

18 6 5   6 

Колоквіум 2 2    2 

Індивідуальне завдання 2     2 

Разом за розділом 2 41 14 15   26 

Розділ 3. Лінійні обмежені функціонали 

Тема 7. Опуклі функціонали. Функціонал 

Мінковського. Теорема Хана-Банаха про 

продовження лінійного функціонала в 

дійсному лінійному просторі. Теорема Хана-

Банаха в нормованому просторі. 

Відокремлюваність опуклих множин у 

нормованому просторі. 

19 5 4   10 

Тема 8. Загальний вигляд лінійних 

неперервних функціоналів у  R
n
, H, С[а,b], lp. 

Вкладення  Х  в  Х**. Спряжені оператори, 

слабка збіжність елементів. 

16 5 3   8 

Контрольна робота 4  2   2 

Разом за розділом 3       39 10 9   20 

Усього годин 120 32 32   56 

 

 

4. Теми практичних занять 
 

№ Назва розділу або теми Кількість годин 

1 Метричні простори. Принцип стислих відображень. 2 

2 Компактні множини в метричних просторах.  2 

3 Поповнення метричних просторів. Нормовані і банахові простори. 2 

4 Гільбертові простори.  2 

5 Ортонормовані системи. Ряди Фур’є, збіжність. Нерівність 

Бесселя. Рівність Парсеваля.  

2 



 

6 Лінійні оператори. 2 

7 Обмежені оператори в гільбертових просторах. Норма лінійного 

оператора.  

2 

8 Простір лінійних обмежених операторів [X,Y]. Принцип 

рівномірної обмеженості. 

2 

9 Застосування теореми Банаха-Штейнгауза. 2 

10 Зворотний оператор. Існування обмеженого зворотного оператора. 

Зворотність оператора, що близький до одиничного. 

2 

11 Замкнені оператори. Принцип відкритості відображення. 2 

12 Спектр і резольвента лінійного оператора.  2 

13 Опуклі функціонали. Функціонал Мінковського. 2 

14 Теорема Хана-Банаха про продовження лінійного функціонала. 

Відокремлюваність опуклих множин у нормованому просторі. 

2 

15 Загальний вигляд функціоналів у  R
n
, H, С[а,b], lp. 2 

16 Спряжені оператори, слабка збіжність елементів.   

Контрольна робота 

2 

   

 
Всього  годин 

32 

 

5. Завдання для самостійної  роботи 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчення матеріалу лекцій, підготовка до практичних занять і 

контрольної роботи. 

40 

2 Підготовка до колоквіуму 14 

3 Виконання індивідуального завдання 2 

 Разом  56 

 

6. Теми індивідуальних завдань 
Компактні множини в метричних просторах.  

Теорема Вейєрштрасса. Поповнення метричних просторів. 

Лема Рісса. Некомпактність кулі в банахових просторах. 

Нерівність Бесселя. Рівність Парсеваля. 

Теорема Рісса-Фішера. 

Повнота простору лінійних операторів. Приклади. 

Застосування теореми Банаха-Штейнгауза. 

Замкнені оператори. Спектр і резольвента лінійного оператора.  

Теорема Банаха про зворотний оператор. 

Функціонал Мінковського. 

Спряжені оператори 

                                7. Методи навчання 

 лекції, 

 практичні заняття, 

 консультації              



 

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 виконання домашніх, контрольної роботи та індивідуального завдання 

 проведення екзамену 

 

 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

 

 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивіду

альне 

завдання 

Колок

віум 
Разом 

Т1–Т3 Т4–Т6 Т7-Т8       

10 10 10 10 10 10 60 40 100 

Т1, Т2,Т3,Т4 … – теми розділів. 

 
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 

Оцінка 

в балах  
                                             Оцінка для чотирирівневої шкали оцінювання 

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  

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1.  А. А. Люстерник, В. И. Соболев.  Краткий курс функциональногоанализа. 

2. А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа. 

3. Л. В. Канторович, Г. П. Акилов. Функциональныйанализ. 

4. В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. Задачи и упражнения по 

функциональномуанализу. 

 

 

 

 


