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назва дисципліни Теорія нелінійних коливань 

факультет фізико-математичний 

кафедра математики та інформатики 

спеціальність 014 Середня освіта(Математика) 

освітня програма Середня освіта(Математика) 

рівень вищої освіти Другий (магістрський) 
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ПІБ викладача Чуйко Сергій Михайлович 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

доктор фіз-мат наук, професор; 

  

профайл викладача 
офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky 
 

  
e-mail викладача  chujko-slav@ukr.net 

  

сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1492 

  

розклад консультацій щовівторка з 1300 до 1400 (аудиторія №309) 
 

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1492
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Анотація до дисципліни 
Предметом вивчення дисципліни є: 

слабконелінійні крайові задачі, автономні періодичні задачі, автономні нетерові крайові задачі. 
Міждисциплінарні зв’язки 

проблеми постановки крайових задач мають тісний зв’язок з проблемами моделювання фізичних, суспільних, 
біологічних явищ. 

 

Мета вивчення дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія нелінійних коливань» є ознайомлення студентів з методами 
дослідження слабконелінійних крайових та автономних періодичних задач. 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 

 загальні  
здатність розуміти сутність і значення нових об’єктів,  
здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

 спеціальні  
володіння основними методами дослідження звичайних диференціальних рівнянь та вмінням застосовувати їх до теорії нелінійних коливань;  
здатність користуватися основним інструментарієм теорії нелінійних коливань, вміння застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання 
задач у професійній діяльності та наукових дослідженнях. 

 

очікувані результати навчання 
вміти застосовувати теоретичні знання та практичні навички, використовуючи вивчений матеріал, додаткову та довідникову літературу, 
отримувати, диференціювати, аналізувати і засвоювати теоретичні та практичні знання, приймати на їх основі обґрунтовані рішення. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Про предмет теорії коливань 
  

Тема 2 Нелінійні елементи й нелінійні характеристики 
  

Тема 3 Фундаментальні ефекти, до яких приводить нелінійність 
  

Тема 4 Нелінійний осцилятор як узагальнена модель теорії коливань 
  

Тема 5 Нелінійний осцилятор: фазовий портрет 
  

Тема 6 Нелінійний осцилятор: конкретні приклади 
  

Тема 7 Осцилятор з нелінійністю синуса: аналітичний підхід до нелінійного завдання 
  

Тема 8 Універсальні моделі консервативних коливань поблизу мінімуму гладкого потенціалу: 
осцилятори із квадратичною й кубічною нелінійністю 

  

Тема 9 Асимптотичні методи теорії нелінійних коливань 
  

Тема 10 Осцилятор із сильною дисипацією. Швидкі й повільні рухи 
  

Тема 11 Приклади автоколивальних систем 
  

 


