
Анотація курсу «Методи вирішення задач дифракції» 
Викладач – доктор фіз.-мат. наук, професор Яцук Л.П. 
Курс – лекційний з лабораторними та практичними заняттями. 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – теоретичне та практичне оволодіння основними методами теорії 
дифракції, що використовуються в задачах збудження, випромінювання, поширення 
і розсіяння електромагнітних хвиль. 

Завдання – вивчення теоретичних відомостей та набуття студентами 
практичних навичок строгої постановки задачі дифракції якнайкраще наближеної до 
конкретної задачі, яку необхідно вирішити, вибору методу вирішення цієї задачі.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати: способи вирішення диференційних рівнянь першого і другого порядку, 
формули векторного аналізу, інтегрування функцій комплексної змінної для 
використання цих знань у процесі вирішення задач дифракції строгими та 
наближеними методами; 
вміти: формулювати у строгій постановці крайові задачі електродинаміки, задачі 
теорії поширення, розсіяння та випромінювання електромагнітних хвиль з 
урахуванням граничних умов, вибирати метод розв’язання поставлених задач.  
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