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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (247 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 247).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KВМASA 5301 – КӨПБЕЙНЕЛЕРДЕГІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ       
ЖӘНЕ СТОХАСТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ 

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Кангужин Б.Е. 

физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. Ақанбай Н. 

 

Пікір жазғандар: 

физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры Шакенов Қ.Қ.  

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК 

«Математика және математикалық модельдеу институты», Бас ғылымы 

қызметкер Қошанов Б.Д.  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 Пәннің міндеті – бакалавриатта тек математикалық анализдің бен 

ықтималдықтар теориясының тек міндетті курстарын ғана оқыған 

магистрант-математиктерді көпбейнелердегі математикалық анализ теориясы 

мен стохастикалық анализ теорияларының  заманауый теорияларымен 

таныстыру. 

 Берілген пәннің жоғары білікті математика мамандарын дайындаудағы 

рөлі мен мәні мынада – математика ғылымының қазіргі заманғы даму 

кезеңінде оның әртүрлі бағыттарында көпбейнелердегі математикалық 

анализдің де, стохастикалық анализдің де нәтижелері мен әдістері барған 

сайын кең көлемде қолданылуда. Сондықтан да магистранттарды берілген 

пәннің математикалық негіздерімен таныстыру ғылыми - педагогикалық 

бағыт бойынша жоғары білікті магистрант-математикті дайындаудың негізгі 

талаптарының бірі болып табылады.  

Бұл курсты табысты меңгерген магистрант: 

Көпбейнелердегі дифференциалдық форма интегралы теориясының және 

жалпы  стохастикалық анализ теориясының математикалық негіздерін білуі 

керек; 

Сыртқы дифференциалдық формалар, дифференциалданатын 

көпбейнелер, кездейсоқ процестер, мартингалдар, стохастикалық анализ 

және стохастикалық интегралдар теорияларының әдістерін практикалық 

есептер шығаруға қолдана білуі керек;  

Көпбейнелердегі математикалық анализ және стохастикалық анализ 

теорияларының әдістерін қолдану техникасына дағдылануы керек. 
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Берілген пәнді оқып, үйренуге алдын-ала қажет пәндер тізімі: 

Математикалық анализ; Ықтималдықтар теориясы; Функционалдық анализ; 

Дифференциалдық геометрия. 

Берілген пәнді меңгеруге қажет білімдерді және дағдыларды қамтитын 

пәндер тізімі: Классикалық механика; Кездейсоқ процестер. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Бөлім атауы 

 Кіріспе 

1 Көпбейне. Сыртқы дифференциалдық формалар және оларға 

қолданылатын амалдар.  

2 Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3 Ақырлы өлшемді элементар көпбейнелер. Көпбейненің бағыты 

және шеті. Дифференциалданатын көпбейнелер. 

4 Бірлікті бөліктеу және оның қолданылулары. Бейнелеу дәрежесі.  

5 Интегралдау проблемасы. Дифференцалданатын көпбейнелердің 

бейнелеулері.Сыртқы формадан көпбейне бойынша интеграл.  

6 Стокстың жалпы теоремасы және оның қолданылулары. 

7 Брауэр теоремасы. Сыртқы формалардың ортогонал 

толықтауышы және үйірткісі. Беттік өлшем. 

8 Кездейсоқ функциялар және процестер: негізгі ұғымдар. Винер 

процесі.  

9 Кездейсоқ талдау: жинақталулар, үзіліссіздіктер, туындылар, 

интегралдар.  

10 Кездейсоқ емес және кездейсоқ функциялардың стохастикалық 

интегралдары. 

11 Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық  

дифференциал. Ито формуласы. 

12 Шартты математикалық күтім. 

13 Мартингалдар және жартылай мартингалдар. Дискрет уақыт. 

14 Мартингалдар және жартылай мартингалдар. Үзіліссіз уақыт. 

15 Винер процесі квадраты интегралданатын мартингал ретінде. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

        Кіріспе 

«5В060100-Математика» (бакалавриат) мамандығы үшін көп  

көпайнымалылар функцияларының дифференциалдық және интегралдық 

қисап теориясын баяндау бағдарламасы өте қарапайым. Ол үшін бұл 

бағдарламаларда дифференциалданатын бейнелеу және оның туындысы 

(ақырлы өлшемді евклидтік кеңістік жағдайы үшін) ұғымдары 

енгізілмегендігін айтсақ та жеткілікті. Көп нәрселер жеткілікті қатаң түрде 
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баяндалмайды. Әсіресе бұл Грин, Стокс және Гаусс-Остроградский 

теоремаларына қатысты. Олардың дәлелдеулері және тұжырымдаулары 

интуитивті көрсетілімдерге негізделген «денені шектейтін бет» немесе «бетті 

шектейтін қисық» ұғымдарына негізделген. Сәйкес жалпы дәл ұғымдардың 

және дифференциалдық формалар туралы қажетті аппараттың болмауы бұл 

жоғарыда келтірілген үш теореманың Стокстың жалпы теоремасының тек 

дербес жағдайлары болатынын тағайындауға мүмкіндік бермейді. 

Екінші жағынан кездейсоқ процестер ұғымы қазіргі күні тек қана 

математикада, оның ішінде ықтималдықтар теориясында ғана емес, 

жаратылыстануда, инженерлік істе, экономикада, өндірісте, байланыстар 

теориясында негізгі ұғымдардың бірі болып отыр. Кездейсоқ процестер 

теориясы ең бір даму үстіндегі математикалық пәндер санатына жатады. Сөз 

жоқ, бұл жағдай көбіне оның өмірмен өте терең байланыстарына 

байланысты. 

Курстың бірінші, көпбейнелердегі математикалық анализге арналған, 

бөлімі қазіргі заманғы көп өлшемді кеңістіктердің бейнелеулері, олардың 

дифференциалдары, дифференциалдардық формалар және оларға 

қолданылатын амалдар, евклидтік кеңістіктегі көпбейнелер секілді 

ұғымдармен біртіндеп таныстырады. 

Курстың екінші, стохастикалық анализге арналған, бөлімі стохастикалық 

анализдің қазіргі заманғы теориясына кіріспе болып табылады, мұнда 

кездейсоқ процестер теориясының және стохастикалық қисаптар 

теориясының, оның ішінде Итоның (винерлік процесс бойынша) 

стохастикалық интегралы теориясының және мартингалдар теориясының 

математикалық негіздері баяндалады. 

Бұл курстың мақсаты – бакалавриаттың математикалық анализ, 

дифференциалдық геометрия және ықтималдықтар теориясы секілді 

курстарының мазмұнын маңызды түрде кеңейту және 6М060100- 

«Математика» мамандығының магистранттарын жоғарыда айтылған 

пәндердің кеңейтілген және тереңдетілген бөлімдерінің қазіргі заманғы 

математикадағы аса маңызды және қажетті ұғымдарымен, нәтижелерімен 

таныстыру.  

Берілген курсты оқытудағы шешілуге тиісті мәселелер – 

магистранттардың жоғарыда айтылған теориялардың нәтижелерін олар бұл 

теорияны болашақта өз ғылыми-практикалық қызметінде пайдалана 

алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу.  

Берілген пәнді оқып үйрену барысында магистрант: 

Стохастикалық анализдің және көпбейнелердегі математикалық 

анализдің қазіргі заманғы жаңа бағыттарымен, «жалпы кездейсоқ процестер 

теориясының» және «көпбейнелер теориясының» негізгі ұғымдарымен, 

фактілерімен және нәтижелерімен танысады; 

20-ғасыр дифференциалдық геометриясының ең бір маңызды ұғымдары 

туралы түсініктер алады.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Сыртқы дифференциалдық формалар қисабы 

Көпбейнелер тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. Қосу және 

функцияға көбейту. Сыртқы дифференциалдық формаларды көбейту. 

Сырттай дифференциалдау. Сыртқы формалар кеңістігінің 

ықпалдандырылған бейнелеуі. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

 

Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер 

Ақырлы өлшемді элементар көпбейне ұғымы. Карта. Карталарды 

келісімділеу. Атлас. Көпбейнелердің мысалдары. Көпбейненің бағыты. 

Көпбейненің шеті. Көпбейне шетінің бағыты. Бірлікті бөліктеу және оның 

қолданылулары. Гомотопия ұғымы. Бейнелеу дәрежесі. 

 

Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау 

Жалпы көзқарас тұрғысынан алғандағы интегралдау проблемасы. 

Дифференциалданатын көпбейнелердің бейнелеулері. Сыртқы формадан 

көпбейне бойынша алынған интеграл ұғымы. Стокстың жалпы теоремасы 

және оның физиканың, техниканың, көпбейнелер теориясының және 

интегралдау теориясының әртүрлі бөлімдерінде қолданылулары. 

Қозғалмайтын нүкте туралы Бауэр теоремасы. Сыртқы форманың 

ортогоналдық толықтауышы. Сыртқы формалардың үйірткісі. Аудан және 

беттік өлшем. 

 

Кездейсоқ процестер 

Кездейсоқ функциялар. Кездейсоқ процестер. Кездейсоқ процестердің 

маңызды кластары. Кездейсоқ процестердің ақырлы өлшемді үлестірімдері. 

Винер процесі. Кездейсоқ талдау элементтері (Жинақталулар; 

Үзіліссіздіктер; Туындылар; Интегралдар). 

 

Стохастикалық интегралдар 

Кездейсоқ емес функциялардың стохастикалық интегралдары.. 

Корреляцияланбаған (ортогонал) өсімшелі процесс бойынша стохастикалық 

интеграл. Кездейсоқ функциялардың стохастикалық интегралдары. 

Стохастикалық дифференциалдар. Итоның стохастикалық интегралы. 

Итоның айнымалыларды ауыстыру формуласы (жалпы жағдай). 

 

Мартингалдар және жартылай мартингалдар 

Шартты математикалық күтім. Мартингалдар және жартылай 

мартингалдар (дискрет уақыт). Мартингалдар және жартылай мартингалдар 

(үзіліссіз уақыт). Мысалдар. 
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МАШЫҚТАНУ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Сыртқы дифференциалдық форманың анықтамасы.Қосу және функцияға 

көбейту. 

2. Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3. Дифференциалдық формаларда айнымалыны ауыстыру. 

4. Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер. 

5. Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау. 

6. Стокс формуласы. 

7. Сыртқы формалардың үйірткісі. 

8. Аудан және беттік өлшем. 

9. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер: негізгі ұғымдар. 

10. Винер процесі. Винер процесінің ақырлы өлшемді үлестірімдері. 

11. Кездейсоқ талдау элементтері (жинақталулар, үзіліссіздіктер, 

туындылар, интегралдар); 

12. Кездейсоқ емес және кездейсоқ функциялардың өсімшелері 

корреляциаланбаған (ортогонал) процесс бойынша стохастикалық 

интегралдары. 

13. Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық дифференциал. Ито 

формуласы. 

14. Мартингалдардың мысалдары: дискрет уақыт. 

15. Мартингалдардың мысалдары: үзіліссіз уақыт. 

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Көпбейне тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. 

2. Қосу және функцияға көбейту, дифференциалдау. 

3. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

4. Интегралдау проблемасы. 

5. Стокстың жалпы теоремасы және оның қолданылулары. 

6. Пуассон жақшасы. 

7. Ли туындысы. 

8. Гомологиялар. Когомологиялар. 

9. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер. 

10. Орташа квадраттық жинақталу. Орташа квадраттық мағынадағы 

үзіліссіздік, дифференциалданатындық, интегралданатындық. 

11. Сигма-алгебраларға байланысты шартты математикалық күтімдер. 

Қасиеттері. 

12. Жартылай мартингалдар. Дискрет уақыт. 

13. Жартылай мартингалдар. Үзіліссіз уақыт. 

14. Итоның стохастикалық интегралы. Ито формуласы. 

15. Винер процесі квадраты интегралданатын мартингал ретінде. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 Пәннің міндеті – бакалавриатта тек математикалық анализдің бен 

ықтималдықтар теориясының тек міндетті курстарын ғана оқыған 

магистрант-математиктерді көпбейнелердегі математикалық анализ теориясы 

мен стохастикалық анализ теорияларының  заманауый теорияларымен 

таныстыру. 

 Берілген пәннің жоғары білікті математика мамандарын дайындаудағы 

рөлі мен мәні мынада – математика ғылымының қазіргі заманғы даму 

кезеңінде оның әртүрлі бағыттарында көпбейнелердегі математикалық 

анализдің де, стохастикалық анализдің де нәтижелері мен әдістері барған 

сайын кең көлемде қолданылуда. Сондықтан да магистранттарды берілген 

пәннің математикалық негіздерімен таныстыру өзекті болып табылады.  

Бұл курсты табысты меңгерген магистрант: 

Көпбейнелердегі дифференциалдық форма интегралы теориясының 

және жалпы  стохастикалық анализ теориясының математикалық негіздерін 

білуі керек; 

   Сыртқы дифференциалдық формалар, дифференциалданатын 

көпбейнелер, стохастикалық анализ және стохастикалық интегралдар 

теорияларының әдістерін практикалық есептер шығаруға қолдана білуі керек;  

Көпбейнелердегі математикалық анализ және стохастикалық анализ 

теорияларының әдістерін қолдану техникасына дағдылануы керек. 

Берілген пәнді оқып, үйренуге алдын-ала қажет пәндер тізімі: 

Математикалық анализ; Ықтималдықтар теориясы; Функционалдық анализ; 

Дифференциалдық геометрия. 

Берілген пәнді меңгеруге қажет білімдерді және дағдыларды қамтитын 

пәндер тізімі: Классикалық механика; Кездейсоқ процестер.   
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атауы 

 Кіріспе 

1 Көпбейне. Сыртқы дифференциалдық формалар және оларға 

қолданылатын амалдар.  

2 Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3 Ақырлы өлшемді элементар көпбейнелер. Көпбейненің бағыты 

және шеті. Дифференциалданатын көпбейнелер. 

4 Бірлікті бөліктеу және оның қолданылулары. Бейнелеу дәрежесі.  

5 Интегралдау проблемасы. Сыртқы формадан көпбейне бойынша 

интеграл.  

6 Стокстың жалпы теоремасы. 

7 Брауэр теоремасы.Аудан және беттік өлшем. 

8 Кездейсоқ процестер: негізгі ұғымдар. Винер процесі.  

9 Кездейсоқ талдау: жинақталулар, үзіліссіздіктер, туындылар, 

интегралдар.  

10 Кездейсоқ емес функциялардың стохастикалық интегралдары.  

11 Кездейсоқ функциялардың стохастикалық интегралдары. 

12 Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық  

дифференциал. Ито формуласы. 

13 Шартты математикалық күтім. 

14 Мартингалдар. Дискрет уақыт. 

15 Мартингалдар. Үзіліссіз уақыт. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

        Кіріспе 

 «5В060100-Математика» (бакалавриат) мамандығы үшін көп  

көпайнымалылар функцияларының дифференциалдық және интегралдық 

қисап теориясын баяндау бағдарламасы өте қарапайым. Ол үшін бұл 

бағдарламаларда дифференциалданатын бейнелеу және оның туындысы 

ұғымдары енгізілмегендігін айтсақ та жеткілікті. Көп нәрселер жеткілікті 

қатаң түрде баяндалмайды. Әсіресе бұл Грин, Стокс және Гаусс-

Остроградский теоремаларына қатысты. Сәйкес жалпы дәл ұғымдардың және 

дифференциалдық формалар туралы қажетті аппараттың болмауы бұл 

жоғарыда келтірілген үш теореманың Стокстың жалпы теоремасының тек 

дербес жағдайлары болатынын тағайындауға мүмкіндік бермейді. 

Екінші жағынан кездейсоқ процестер ұғымы қазіргі күні тек қана 

математикада, оның ішінде ықтималдықтар теориясында ғана емес, 

жаратылыстануда, инженерлік істе, экономикада, өндірісте, байланыстар 

теориясында негізгі ұғымдардың бірі болып отыр. Кездейсоқ процестер 

теориясы ең бір даму үстіндегі математикалық пәндер санатына жатады. Сөз 
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жоқ, бұл жағдай көбіне оның өмірмен өте терең байланыстарына 

байланысты. 

Курстың бірінші, көпбейнелердегі математикалық анализге арналған, 

бөлімі қазіргі заманғы көп өлшемді кеңістіктердің бейнелеулері, олардың 

дифференциалдары, дифференциалдардық формалар және оларға 

қолданылатын амалдар, евклидтік кеңістіктегі көпбейнелер секілді 

ұғымдармен біртіндеп таныстырады. 

Курстың екінші, стохастикалық анализге арналған, бөлімі стохастикалық 

анализ теориясының қазіргі заманғы теориясына кіріспе болып табылады, 

мұнда кездейсоқ процестер теориясының және стохастикалық қисаптар 

теориясының математикалық негіздері баяндалады. 

 Бұл курстың мақсаты – бакалавриаттың математикалық анализ, 

дифференциалдық геометрия және ықтималдықтар теориясы секілді 

курстарының мазмұнын маңызды түрде кеңейту және 6М060100- 

«Математика» мамандығының магистранттарын жоғарыда айтылған 

пәндердің кейбір кеңейтілген және тереңдетілген бөлімдерінің қазіргі 

заманғы математикадағы аса маңызды және қажетті ұғымдарымен, 

нәтижелерімен таныстыру.  

Берілген курсты оқытудағы шешілуге тиісті мәселелер – 

магистранттардың жоғарыда айтылған теориялардың нәтижелерін олар бұл 

теорияны болашақта өз ғылыми-педагогикалық қызметінде пайдалана 

алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу.  

Берілген пәнді оқып үйрену барысында магистрант: 

Стохастикалық анализдің және көпбейнелердегі математикалық 

анализдің қазіргі заманғы жаңа бағыттарымен, «жалпы кездейсоқ процестер 

теориясының» және «көпбейнелер теориясының» негізгі ұғымдарымен, 

фактілерімен және нәтижелерімен танысады; 

20-ғасыр дифференциалдық геометриясының ең бір маңызды ұғымдары 

туралы түсініктер алады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ   

 

Сыртқы дифференциалдық формалар қисабы 

Көпбейнелер тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. Қосу және 

функцияға көбейту. Сыртқы дифференциалдық формаларды көбейту. 

Сырттай дифференциалдау. Сыртқы формалар кеңістігінің 

ықпалдандырылған бейнелеуі. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

 

Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер 

Ақырлы өлшемді элементар көпбейне ұғымы. Көпбейнелердің 

мысалдары. Көпбейненің бағыты. Көпбейненің шеті. Көпбейне шетінің 

бағыты. Бірлікті бөліктеу және оның қолданылулары. Гомотопия ұғымы. 

Бейнелеу дәрежесі. 
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Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау 

Жалпы көзқарас тұрғысынан алғандағы интегралдау проблемасы. 

Дифференциалданатын көпбейнелердің бейнелеулері. Сыртқы формадан 

көпбейне бойынша алынған интеграл ұғымы. Стокстың жалпы теоремасы 

және оның кейбір қолданылулары. Қозғалмайтын нүкте туралы Бауэр 

теоремасы. Сыртқы форманың ортогонал толықтауышы. Сыртқы 

формалардың үйірткісі. Аудан және беттік өлшем. 

 

Кездейсоқ процестер 

Кездейсоқ функциялар. Кездейсоқ процестер. Кездейсоқ процестердің 

маңызды кластары. Кездейсоқ процестердің ақырлы өлшемді үлестірімдері. 

Винер процесі. Кездейсоқ талдау элементтері (Жинақталулар; 

Үзіліссіздіктер; Туындылар; Интегралдар).  

 

Стохастикалық интегралдар 

 Кездейсоқ емес және кездейсоқ функциялардың стохастикалық 

интегралдары.. Корреляцияланбаған (ортогонал) өсімшелі процесс бойынша 

стохастикалық интеграл. Стохастикалық дифференциалдар. Итоның 

стохастикалық интегралы. Итоның айнымалыларды ауыстыру формуласы 

(жалпы жағдай). 

 

Мартингалдар және жартылай мартингалдар 

Шартты математикалық күім. Мартингалдар және жартылай 

мартингалдар (дискрет уақыт). Мартингалдар және жартылай мартингалдар 

(үзіліссіз уақыт).Мысалдар. 

 

МАШЫҚТАНУ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Сыртқы дифференциалдық форманың анықтамасы.Қосу және функцияға 

көбейту. 

2. Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3. Дифференциалдық формаларда айнымалыны ауыстыру.  

4. Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер. 

5. Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау. 

6. Стокс формуласы. 

7. Сыртқы формалардың үйірткісі. 

8. Аудан және беттік өлшем. 

9. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер: негізгі ұғымдар. 

10. Винер процесі. Винер процесінің ақырлы өлшемді үлестірімдері. 

11. Кездейсоқ талдау элементтері (жинақталулар, үзіліссіздіктер, 

туындылар, интегралдар); 

12. Кездейсоқ емес және кездейсоқ функциялардың өсімшелері 

корреляциаланбаған (ортогонал) процесс бойынша стохастикалық 

интегралдары. 
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13. Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық дифференциал. Ито 

формуласы. 

14. Мартингалдардың мысалдары: дискрет уақыт. 

15. Мартингалдардың мысалдары: үзіліссіз уақыт. 

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Көпбейне тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. 

2. Қосу және функцияға көбейту, дифференциалдау. 

3. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

4. Интегралдау проблемасы. 

5. Стокстың жалпы теоремасы және оның қолданылулары.   

6. Пуассон жақшасы. 

7. Ли туындысы.  

8. Гомологиялар. Когомологиялар.  

9. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер. 

10. Орташа квадраттық жинақталу. Орташа квадраттық мағынадағы 

үзіліссіздік, дифференциалданатындық, интегралданатындық. 

11. Сигма-алгебраларға байланысты шартты математикалық күтімдер. 

Қасиеттері. 

12. Мартингалдар. Дискрет уақыт. 

13. Мартингалдар. Үзіліссіз уақыт. 

14. Итоның стохастикалық интегралы. Ито формуласы. 

15. Винер процесі квадраты интегралданатын мартингал ретінде. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
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Наука. 1974. 

3. Дубровин Б.А.,Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. 
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физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК 

«Математика және математикалық модельдеу институты», Бас ғылымы 

қызметкер Қошанов Б.Д.  

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 Пәннің міндеті – бакалавриатта тек математикалық анализдің бен 

ықтималдықтар теориясының тек міндетті курстарын ғана оқыған 

магистрант-математиктерді көпбейнелердегі математикалық анализ теориясы 

мен стохастикалық анализ теорияларының  заманауый теорияларымен 

таныстыру. 

 Берілген пәннің жоғары білікті математика мамандарын дайындаудағы 

рөлі мен мәні мынада – математика ғылымының қазіргі заманғы даму 

кезеңінде оның әртүрлі бағыттарында көпбейнелердегі математикалық 

анализдің де, стохастикалық анализдің де нәтижелері мен әдістері барған 

сайын кең көлемде қолданылуда. Сондықтан да магистранттарды берілген 

пәннің математикалық негіздерімен таныстыру өзекті болып табылады.  

Бұл курсты табысты меңгерген магистрант: 

   Көпбейнелердегі дифференциалдық форма интегралы теориясының 

және жалпы  стохастикалық анализ теориясының математикалық негіздерін 

білуі керек; 

   Сыртқы дифференциалдық формалар, дифференциалданатын 

көпбейнелер, стохастикалық анализ және стохастикалық интегралдар 

теорияларының әдістерін практикалық есептер шығаруға қолдана білуі керек;  

     Көпбейнелердегі математикалық анализ және стохастикалық анализ 

теорияларының әдістерін қолдану техникасына дағдылануы керек. 

      Берілген пәнді оқып, үйренуге алдын-ала қажет пәндер тізімі: 

Математикалық анализ; Ықтималдықтар теориясы; Функционалдық анализ; 

Дифференциалдық геометрия. 

      Берілген пәнді меңгеруге қажет білімдерді және дағдыларды қамтитын 

пәндер тізімі: Классикалық механика; Кездейсоқ процестер.   
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атауы 

 Кіріспе 

1 Көпбейне. Сыртқы дифференциалдық формалар және оларға 

қолданылатын амалдар.  

2 Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3 Ақырлы өлшемді элементар көпбейнелер. Дифференциалданатын 

көпбейнелер. 

4 Бірлікті бөліктеу. Бейнелеу дәрежесі.  

5 Сыртқы формадан көпбейне бойынша интеграл.  

6 Стокстың жалпы теоремасы. 

8 Кездейсоқ процестер: негізгі ұғымдар. Винер процесі.  

9 Кездейсоқ талдау: жинақталулар, үзіліссіздіктер, туындылар, 

интегралдар.  

10 Кездейсоқ емес функциялардың стохастикалық интегралдары.  

11 Кездейсоқ функциялардың стохастикалық интегралдары. 

12 Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық  

дифференциал. Ито формуласы. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

        Кіріспе 

 «5В060100-Математика» (бакалавриат) мамандығы үшін көп  

көпайнымалылар функцияларының дифференциалдық және интегралдық 

қисап теориясын баяндау бағдарламасы өте қарапайым. Ол үшін бұл 

бағдарламаларда дифференциалданатын бейнелеу және оның туындысы 

ұғымдары енгізілмегендігін айтсақ та жеткілікті. Көп нәрселер жеткілікті 

қатаң түрде баяндалмайды. Әсіресе бұл Грин, Стокс және Гаусс-

Остроградский теоремаларына қатысты. Сәйкес жалпы дәл ұғымдардың және 

дифференциалдық формалар туралы қажетті аппараттың болмауы бұл 

жоғарыда келтірілген үш теореманың Стокстың жалпы теоремасының тек 

дербес жағдайлары болатынын тағайындауға мүмкіндік бермейді. 

Екінші жағынан кездейсоқ процестер ұғымы қазіргі күнгі 

математикадағы ең негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Кездейсоқ 

процестер теориясы ең бір даму үстіндегі математикалық пәндер санатына 

жатады. 

Курстың бірінші, көпбейнелердегі математикалық анализ элементтеріне 

арналған, бөлімі қазіргі заманғы көп өлшемді кеңістіктердің бейнелеулері, 

олардың дифференциалдары, дифференциалдық формалар секілді 

ұғымдармен және оларға қолданылатын амалдармен біртіндеп таныстырады. 

Курстың екінші, стохастикалық анализ элементтеріне арналған, бөлімі 

стохастикалық анализдің қазіргі заманғы теориясына қысқаша кіріспе болып 
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табылады, мұнда кездейсоқ процестер теориясының және стохастикалық 

қисаптар теориясының математикалық негіздері баяндалады. 

 Бұл курстың мақсаты – бакалавриаттың математикалық анализ, 

дифференциалдық геометрия және ықтималдықтар теориясы секілді 

курстарының мазмұнын белгілі бір  мағынада кеңейту және тереңдету..  

Берілген курсты оқытудағы шешілуге тиісті мәселелер – 

магистранттардың жоғарыда айтылған пәндердің кеңейтілген тарауларының 

нәтижелерін олар бұл нәтижелерді  болашақта өз оқыту-педагогикалық 

қызметінде пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу.  

Берілген пәнді оқып үйрену барысында магистрант: 

 Стохастикалық анализдің және көпбейнелердегі математикалық 

анализдің қазіргі заманғы кейбір жаңа бағыттарымен, «жалпы кездейсоқ 

процестер теориясының» және «көпбейнелер теориясының» негізгі 

ұғымдарымен, фактілерімен және нәтижелерімен танысады; 

20-ғасыр дифференциалдық геометриясының ең бір маңызды ұғымдары 

туралы түсініктер алады.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ   

 

Сыртқы дифференциалдық формалар қисабы 

Көпбейнелер тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. Қосу және 

функцияға көбейту. Сыртқы дифференциалдық формаларды көбейту. 

Сырттай дифференциалдау. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

 

Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер 

Ақырлы өлшемді элементар көпбейне ұғымы. Көпбейнелердің 

мысалдары. Бірлікті бөліктеу. Бейнелеу дәрежесі. 

 

Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау 

Жалпы көзқарас тұрғысынан алғандағы интегралдау проблемасы. 

Дифференциалданатын көпбейнелердің бейнелеулері. Сыртқы формадан 

көпбейне бойынша алынған интеграл ұғымы. Стокстың жалпы теоремасы. 

Сыртқы форманың ортогонал толықтауышы. Сыртқы формалардың үйірткісі. 

Аудан және беттік өлшем. 

 

Кездейсоқ процестер 

Кездейсоқ процестер. Кездейсоқ процестердің ақырлы өлшемді 

үлестірімдері. Өсімшелері корреляцияланбаған (ортогонал) кездейсоқ 

процестер. Винер процесі. Кездейсоқ талдау элементтері (Жинақталулар; 

Үзіліссіздіктер; Туындылар; Интегралдар).  

 

Стохастикалық интегралдар 

 Кездейсоқ емес және кездейсоқ функциялардың стохастикалық 

интегралдары.. Корреляцияланбаған (ортогонал) өсімшелі процесс бойынша 
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стохастикалық интеграл. Стохастикалық дифференциалдар. Итоның 

стохастикалық интегралы. Итоның айнымалыларды ауыстыру формуласы. 

 

МАШЫҚТАНУ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Сыртқы дифференциалдық форманың анықтамасы.Қосу және функцияға 

көбейту. 

2. Сырттай дифференциалдау. Пуанкаре теоремасы.  

3. Дифференциалдық формаларда айнымалыны ауыстыру.  

4. Ақырлы өлшемді кеңістіктегі дифференциалданатын көпбейнелер. 

5. Көпбейнелердегі сыртқы формаларды интегралдау. 

6. Стокс формуласы.. 

7. Аудан және беттік өлшем. 

8. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер: негізгі ұғымдар. 

9. Винер процесі. Винер процесінің ақырлы өлшемді үлестірімдері. 

10. Орташа квадраттық мағынадағы жинақталулар, үзіліссіздіктер, 

туындылар, интегралдар. 

11. Кездейсоқ емес функциялардың өсімшелері корреляциаланбаған 

(ортогонал) процесс бойынша стохастикалық интегралдары. 

12. Кездейсоқ функциялардың өсімшелері корреляциаланбаған (ортогонал) 

процесс бойынша стохастикалық интегралдары. 

13. Итоның стохастикалық интегралы. Стохастикалық дифференциал. Ито 

формуласы. 

 

МАГИСТАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

 

1. Көпбейне тілі және сыртқы дифференциалдық формалар. 

2. Пуанкаренің екінші теоремасы. 

3. Интегралдау проблемасы. 

4. Стокстың жалпы теоремасы және оның қолданылулары.   

5. Пуассон жақшасы. 

6. Ли туындысы.  

7. Гомологиялар. Когомологиялар.  

8. Кездейсоқ функциялар, кездейсоқ процестер. 

9. Винер процесі. 

10. Орташа квадраттық жинақталу. Орташа квадраттық мағынадағы 

үзіліссіздік, дифференциалданатындық, интегралданатындық. 

11. Өсімшелері корреляциаланбаған (ортогонал) процесс бойынша 

стохастикалық интегралдар. 

12. Итоның стохастикалық интегралы. Ито формуласы. 
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MAMSA 5301  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА МНОГООБРАЗИЯХ 

И СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

обьем 3 кредита  

 

Авторы: 

доктор физико-математических наук, профессор Кангужин Б.Е. 

кандидат физико-математических наук, и.о. профессора Аканбай Н.  

 

Рецензенты: 
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математики и математического моделирования» КН МОН РК Кошанов Б.Д.   

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины - ознакомление изучавшихв бакалавриате 

только объязательные курсы математического анализа и  теории 

вероятностей магистрантов специальности «математика» с современной 

теорией математического анализа на многообразиях и  теорией 

стохастического анализа.  

Роль и значения данной дисциплины в подготовке 

высококвалифицированных специалистов – математиков состоит в том, что в 

современном этапе развития математической науки в различных её 

направлениях все шире применяются методы и достижения как 

математического анализа на многообразиях, так и стохастического анализа, 

поэтому  ознакомление магистрантов математическими основами данной 

дисциплины является одним из необходимых требований подготовки 

высококвалифицированного магистранта – математика по научно - 

педагогическому направлению.  

Успешно освоивший данный курс магистрант должен: 

Знать математические основы теории интеграла от дифференциальных 

форм на многообразиях и общей теории стохастического анализа;  

Уметь применять методы теории внешних дифференциальных форм, 

дифференцируемых многообразий, случайных процессов, 

мартингалов,стохастического анализа и стохастических интегралов для 

решения практических задач;  

Получать навыки по технике применения методов теории 

математического анализа на многообразиях и стохастического анализа.  
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Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Математический анализ; Теория вероятностей; Функциональный анализ; 

Дифференциальная геометрия. 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки для освоения 

изучаемой дисциплины: Классическая механика;Случайные процессы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Название раздела 

 Введение  

1 
Многообразие. Внешние дифференциальные формы и операции над 

ними. 

2 Внешнее дифференцирование. Теорема Пуанкаре. 

3 
Конечномерные элементарные многообразия. Орентация и край 

многообразия. Дифференцируемые многообразия. 

4 Разбиение единицы и его применения. Степень отображения. 

5 
Проблема интегрирования. Отображения дифференцируемых 

многообразии.Интеграл от внешней формы по многообразию. 

6 Общая теорема Стокса и её приложения. 

7 
Теорема Брауэра. Ортогональное дополнение и свертка внешних 

форм. Поверхностная мера. 

8 
Случайные функции и процессы: основные понятия. Винеровский 

процесс. 

9 
Случайный анализ: сходимости, непрерывности, производные, 

интегралы. 

10 Стохастические интегралы от неслучайных и случайных функции. 

11 
Стохастический интеграл Ито.Стохастический дифференциал. 

Формула Ито. 

12 Условное математическое ожидание. 

13 Мартингалы и полумартингалы. Дискретное время. 

14 Мартингалы и полумартингалы. Непрерывное время. 

15 Винеровский процесс как квадратично интегрируемый мартингал. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Программа изложения дифференциального и интегрального 

исчислений для функций многих переменных для специальности «5В060100-

Математика» (бакалавриат) довольно проста. Достаточно сказать, что в этих 

программах отсутствует общее понятие дифференцируемого отображения и 

его производной (для случая конечномерных евклидовых пространств). 

Многое излагается недостаточно строго. Особенно это относится к теоремам 

Грина, Стокса и Гаусса-Остроградского. Их доказательства и сами 
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формулировки существенно основываются на интуитивных представлениях о 

«поверхности, ограничивающий тело» или «линии, ограничивающей 

поверхность». Отсутствие  соответствующих точных общих понятий, а также 

необходимого аппарата дифференциальных форм, не позволяют установить, 

что три упомянутые выше теоремы являются просто частными случаями 

общей теоремы Стокса. 

С другой стороны понятие случайного процесса в наши дни является 

одним из основных не только в математике, но также и в естествознании, 

инженерном деле, экономике, организации производства, теории связи и т.п. 

Теория случайных процессов принадлежит к категории наиболее 

развивающихся математических дисциплин. Несомненно, что это 

обстоятельство в значительной мере определяется её глубокими связами с 

практикой.  

Первая часть курса, посвященная математическому анализу на 

многообразиях, последовательно ознакомит обучающихся современными 

понятиями отображений многомерных пространств, их дифференциалами, 

дифференциальными формами и применяемыми им операциями, 

многообразиями в евклидовых пространствах. 

Вторая часть курса, посвященная стохастическому анализу, является 

современным введением в теорию стохастического анализа, в ней излагаются 

основные понятия теории случайных процессов и теории стохастического 

исчисления, в частности, теории стохастического интеграла Ито (по 

винеровскому процессу) и теории мартингалов. 

Целью предлагаемого курса является существенное расширение и 

углубление содержаний таких курсов бакалавриата, как математический 

анализ, дифференциальная геометрия, теория вероятностей и ознакомление 

магистрантов специальности «6М060100-Математика» с наиболее важными  

и нужными для современной математики понятиями и результатами 

расширенных разделов вышеназванных дисциплин.  

Задачами преподавания данной дисциплины является успешное 

усвоение магистрантами основных результатов вышеназванных теории с тем, 

чтобы они впоследствии смогли их эффективно использовать в ходе своей 

будущей научно-практической деятельности.  

В результате изучения данной дисциплины магистрант:  

Ознакомится с современными направлениями стохастического анализа 

и математического анализа на многообразиях; основными понятиями, 

фактами и результатами«общей теории случайных процессов» и «теории 

многообразии»; 

Получает представление о наиболее важных понятиях 

дифференциальной геометрии 20-го века.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исчисление внешних дифференциальных форм 

 Язык многообразий и внешние дифференциальные формы. Сложение и 

умножение на функцию. Умножение внешних дифференциальных форм. 

Внешнее дифференцирование. Индуцированное отображение пространства 

внешних форм. Вторая теорема Пуанкаре.  

 

Дифференцируемые многообразия в конечномерном пространстве  

Понятие конечномерного элементарного многообразия. Карта. 

Согласование карт. Атлас. Примеры многообразий. Ориентация 

многообразия. Край многообразия. Ориентация края многообразия. 

Разбиение единицы и его применения. Понятие гомотопии. Степень 

отображения. 

 

Интегрирование внешних форм на многообразиях 

Проблема интегрирования с общей точки зрения. Отображения 

дифференцируемых многообразий.  Понятие интеграла от внешней формы по 

многообразию. Общая теорема Стокса и ее приложения в различных 

разделах физики, техники, теории многообразии и теории интегрирования. 

Теорема Брауэра о неподвижной точке. Ортогональное дополнение внешней 

формы. Свертка внешних форм. Площадь и поверхностная мера. 

 

Случайные процессы 

Случайные функции.Случайные процессы. Важнейшие классы 

случайных процессов. Конечномерные распределения случайных процессов. 

Винеровский процесс. Элементы случайного анализа (Сходимости; 

Непрерывности; Производные; Интегралы).  

 

Стохастические интегралы 
Стохастические интегралы от неслучайных функций. Стохастический 

интеграл по процессу с некоррелированными (ортогональными) 

приращениями. Стохастические интегралы от случайных функций. 

Стохастические дифференциалы. Стохастический интеграл Ито. Формула 

замены переменных Ито (общий случай).  

 

Мартингалы и полумартингалы 

Условное математическое ожидание. Мартингалы и полумартингалы 

(дискретное время). Мартингалы и полумартингалы (непрерывное время). 

Винеровский процесс как квадратично-интегрируемый мартингал. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Определение внешней дифференциальной формы. Сложение и 

умножение на функцию. 
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2. Внешнее дифференцирование. Теорема Пуанкаре. 

3. Замена переменных в дифференциальных формах. 

4. Дифференцируемые многообразия на конечномерном пространстве. 

5. Интегрирование внешних форм на многообразиях; 

6. Формула Стокса. 

7. Свертка внешних форм. 

8. Площадь и поверхностная мера. 

9. Случайные функции, случайные процессы: основные понятия.  

10. Винеровский процесс. Конечномерные распределения винеровского 

процесса. 

11. Элементы случайного анализа (сходимости, непрерывности, 

производные, интегралы); 

12. Стохастические интегралы от неслучайных и случайных функций по 

процессу с некоррелированными (ортогональными) приращениями. 

13. Стохастический интеграл Ито. Стохастический дифференциал. Формула 

Ито. 

14. Примеры мартингалов: дискретное время. 

15. Примеры мартингалов: неперывное время. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ (СРМП)  

 

1. Язык многообразий и внешние дифференциальные формы; 

2. Сложение и умножение на функцию, дифференцирование; 

3. Вторая теорема Пуанкаре; 

4. Проблема интегрирования; 

5. Общая теорема Стокса и ее приложения; 

6. Скобка Пуассона;  

7. Производная Ли; 

8. Гомологии. Когомологии; 

9. Случайные функции, случайные процессы; 

10. Среднеквадратичная сходимость. Непрерывность, дифференцируемость и 

интегрируемость в среднеквадратичном смысле. 

11. Условные математические ожидания относительно сигма-алгебр. 

Свойства.  

12. Полумартингалы. Дискретное время. 

13. Полумартингалы. Непрерывное время. 

14. Стохастический интеграл Ито. Формула Ито. 

15. Винеровский процесс как квадратично-интегрируемый мартингал. 
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MAMSA 5301  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА МНОГООБРАЗИЯХ 

И СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

обьем 2 кредита  

 

Авторы: 

доктор физико-математических наук, профессор Кангужин Б.Е. 

кандидат физико-математических наук, и.о. профессора Аканбай Н.  

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук,  

профессор КазНУ им. аль- Фараби Шакенов К.К. 

доктор физико-математических наук, профессор, ГНС «Института 

математики и математического моделирования» КН МОН РК Кошанов Б.Д.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины - ознакомление изучавшихв бакалавриате 

только объязательные курсы математического анализа и  теории 

вероятностей магистрантов специальности «математика»  с современной 

теорией математического анализа на многообразиях и  теорией 

стохастического анализа.  

Роль и значения данной дисциплины в подготовке 

высококвалифицированных специалистов – математиков состоит в том, что в 

современном этапе развития математической науки в различных её 

направлениях все шире применяются методы и достижения как 

математического анализа на многообразиях, так и стохастического анализа, 

поэтому  ознакомление магистрантов с математическими основами данной 

дисциплины является актуальной. 

Успешно освоивший данный курс магистрант должен: 

Знать математические основы теории интеграла от дифференциальных 

форм на многообразиях и общей теории стохастического анализа;  

Уметь применять методы теории внешних дифференциальных форм, 

дифференцируемых многообразий, стохастического анализа и 

стохастических интегралов для решения практических задач;  

Получать навыки по технике применения методов теории 

математического анализа на многообразиях и стохастического анализа.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Математический анализ; Теория вероятностей; Функциональный анализ; 

Дифференциальная геометрия. 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки для освоения 

изучаемой дисциплины: Классическая механика;Случайные процессы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Название раздела 

 Введение  

1 
Многообразие. Внешние дифференциальные формы и операции над 

ними. 

2 Внешнее дифференцирование. Теорема Пуанкаре. 

3 
Конечномерные элементарные многообразия. Орентация и край 

многообразия. Дифференцируемые многообразия. 

4 Разбиение единицы и его применения. Степень отображения. 

5 
Проблема интегрирования. Интеграл от внешней формы по 

многообразию. 

6 Общая теорема Стокса. 

7 Теорема Брауэра. Площадь и поверхностная мера. 

8 Случайные процессы: основные понятия. Винеровский процесс. 

9 
Случайный анализ: сходимости, непрерывности, производные, 

интегралы. 

10 Стохастические интегралы от неслучайных функции. 

11 Стохастические интегралы от случайных функции. 

12 
Стохастический интеграл Ито. Стохастический дифференциал. 

Формула Ито. 

13 Условное математическое ожидание. 

14 Мартингалы. Дискретное время. 

15 Мартингалы. Непрерывное время. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Программа изложения дифференциального и интегрального 

исчислений для функций многих переменных для специальности «5В060100-

Математика» (бакалавриат) довольно проста. Достаточно сказать, что в этих 

программах отсутствует общее понятие дифференцируемого отображения и 

его производной. Многое излагается недостаточно строго. Особенно это 

относится к теоремам Грина, Стокса и Гаусса-Остроградского. Отсутствие  

соответствующих точных общих понятий, а также необходимого аппарата 

дифференциальных форм, не позволяют установить, что три упомянутые 

выше теоремы являются просто частными случаями общей теоремы Стокса. 

С другой стороны понятие случайного процесса в наши дни является 

одним из основных не только в математике, но также и в естествознании, 

инженерном деле, экономике, организации производства, теории связи и т.п. 

Теория случайных процессов принадлежит к категории наиболее 

развивающихся математических дисциплин. Несомненно, что это 

обстоятельство в значительной мере определяется её глубокими связами с 

практикой.  
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Первая часть курса, посвященная математическому анализу на 

многообразиях, последовательно ознакомит обучающихся современными 

понятиями отображений многомерных пространств, их дифференциалами, 

дифференциальными формами и применяемыми им операциями, 

многообразиями в евклидовых пространствах. 

Вторая часть курса, посвященная стохастическому анализу, является 

современным введением в теорию стохастического анализа, в ней излагаются 

основные понятия теории случайных процессов и теории стохастического 

исчисления. 

Целью предлагаемого курса является существенное расширение и 

углубление содержаний таких курсов бакалавриата, как математический 

анализ, дифференциальная геометрия, теория вероятностей и ознакомление 

магистрантов специальности «6М060100-Математика» с наиболее важными  

и нужными для современной математики понятиями и результатами 

некоторых расширенных разделов вышеназванных дисциплин.  

Задачами преподавания данной дисциплины является успешное 

усвоение магистрантами основных результатов вышеназванных теории с тем, 

чтобы они впоследствии смогли их эффективно использовать в ходе своей 

будущей научно-педагогической деятельности.  

В результате изучения данной дисциплины магистрант:  

Ознакомится с современными направлениями стохастического анализа 

и математического анализа на многообразиях; основными понятиями, 

фактами и результатами«общей теории случайных процессов» и «теории 

многообразии»; 

Получает представление о наиболее важных понятиях 

дифференциальной геометрии 20-го века.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исчисление внешних дифференциальных форм 

 Язык многообразий и внешние дифференциальные формы. Сложение и 

умножение на функцию. Умножение внешних дифференциальных форм. 

Внешнее дифференцирование. Индуцированное отображение пространства 

внешних форм. Вторая теорема Пуанкаре.  

 

Дифференцируемые многообразия в конечномерном пространстве  

 Понятие конечномерного элементарного многообразия. Примеры 

многообразий. Ориентация многообразия. Край многообразия. Ориентация 

края многообразия. Разбиение единицы и его применения. Понятие 

гомотопии. Степень отображения. 

 

Интегрирование внешних форм на многообразиях 

Проблема интегрирования с общей точки зрения. Отображения 

дифференцируемых многообразий.  Понятие интеграла от внешней формы по 
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многообразию. Общая теорема Стокса и некоторые ее приложения. Теорема 

Брауэра о неподвижной точке. Ортогональное дополнение внешней формы. 

Свертка внешних форм. Площадь и поверхностная мера. 

 

Случайные процессы 

Случайные функции.Случайные процессы. Важнейшие классы 

случайных процессов. Конечномерные распределения случайных процессов. 

Винеровский процесс. Элементы случайного анализа (Сходимости; 

Непрерывности; Производные; Интегралы).  

 

Стохастические интегралы 
Стохастические интегралы от неслучайных  и случайных функций. 

Стохастический интеграл по процессу с некоррелированными 

(ортогональными) приращениями. Стохастические дифференциалы. 

Стохастический интеграл Ито. Формула замены переменных Ито (общий 

случай).  

Мартингалы  

Условное математическое ожидание. Мартингалы (дискретное время). 

Мартингалы (непрерывное время). Примеры. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Определение внешней дифференциальной формы. Сложение и 

умножение на функцию. 

2. Внешнее дифференцирование. Теорема Пуанкаре. 

3. Замена переменных в дифференциальных формах. 

4. Дифференцируемые многообразия на конечномерном пространстве. 

5. Интегрирование внешних форм на многообразиях; 

6. Формула Стокса. 

7. Свертка внешних форм. 

8. Площадь и поверхностная мера. 

9. Случайные функции, случайные процессы: основные понятия.  

10. Винеровский процесс. Конечномерные распределения винеровского 

процесса. 

11. Элементы случайного анализа (сходимости, непрерывности, 

производные, интегралы); 

12. Стохастические интегралы от неслучайных и случайных функций по 

процессу с некоррелированными (ортогональными) приращениями. 

13. Стохастический интеграл Ито. Стохастический дифференциал. Формула 

Ито. 

14. Примеры мартингалов: дискретное время. 

15. Примеры мартингалов: неперывное время. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ (СРМП)  

 

1. Язык многообразий и внешние дифференциальные формы; 

2. Сложение и умножение на функцию, дифференцирование; 

3. Вторая теорема Пуанкаре; 

4. Проблема интегрирования; 

5. Общая теорема Стокса и ее приложения; 

6. Скобка Пуассона;  

7. Производная Ли; 

8. Гомологии. Когомологии; 

9. Случайные функции, случайные процессы; 

10. Среднеквадратичная сходимость. Непрерывность, дифференцируемость и 

интегрируемость в среднеквадратичном смысле. 

11. Условные математические ожидания относительно сигма-алгебр. 

Свойства.  

12. Мартингалы. Дискретное время. 

13. Мартингалы. Непрерывное время. 

14. Стохастический интеграл Ито. Формула Ито. 

15. Винеровский процесс как квадратично-интегрируемый мартингал. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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Stochastic Partial Differential Equations. - Springer - Verlag. - 2009. 
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MAMSA 5301  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА МНОГООБРАЗИЯХ 

И СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

обьем 1 кредита  

 

Авторы: 

доктор физико-математических наук, профессор Кангужин Б.Е. 

кандидат физико-математических наук, и.о. профессора Аканбай Н.  

 

Рецензенты: 

доктор физико-математических наук,  

профессор КазНУ им. аль- Фараби Шакенов К.К. 

доктор физико-математических наук, профессор, ГНС «Института 

математики и математического моделирования» КН МОН РК Кошанов Б.Д.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины - ознакомление изучавшихв бакалавриате 

только объязательные курсы математического анализа и  теории 

вероятностей магистрантов специальности «математика»  с элементами 

современной теорий математического анализа на многообразиях и  

стохастического анализа.  

Роль и значения данной дисциплины в подготовке квалифицированных 

специалистов – математиков состоит в том, что в современном этапе 

развития математической науки в различных её направлениях все шире 

применяются методы и достижения как математического анализа на 

многообразиях, так и стохастического анализа, поэтому  ознакомление 

магистрантов с математическими основами данной дисциплины является 

актуальной.  

Успешно освоивший данный курс магистрант: 

Имеет представление о математических основах теории интеграла от 

дифференциальных форм на многообразиях и общей теории стохастического 

анализа;  

Умеет применять методы теории внешних дифференциальных форм, 

дифференцируемых многообразий, стохастического анализа и 

стохастических интегралов для решения стандартных задач данных теории;  

Получает навыки по технике применения методов теории 

математического анализа на многообразиях и стохастического анализа.  

 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Математический анализ; Теория вероятностей; Функциональный анализ; 

Дифференциальная геометрия. 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки для освоения 

изучаемой дисциплины: Классическая механика;Случайные процессы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Название раздела 

 Введение  

1 
Многообразие. Внешние дифференциальные формы и операции над 

ними. 

2 Внешнее дифференцирование.  

3 
Конечномерные элементарные многообразия. Дифференцируемые 

многообразия. 

4 Разбиение единицы. Степень отображения. 

5 Интеграл от внешней формы по многообразию. 

6 Общая теорема Стокса. 

8 Случайные процессы: основные понятия. Винеровский процесс. 

9 
Случайный анализ: сходимости, непрерывности, производные,  

интегралы. 

10 Стохастические интегралы от неслучайных функции. 

11 Стохастические интегралы от случайных функции. 

12 
Стохастический интеграл Ито. Стохастический дифференциал. 

Формула Ито. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Программа изложения дифференциального и интегрального 

исчислений для функций многих переменных для специальности «5В060100-

Математика» (бакалавриат) довольно проста. Достаточно сказать, что в этих 

программах отсутствует общее понятие дифференцируемого отображения и 

его производной. Многое излагается недостаточно строго. Особенно это 

относится к теоремам Грина, Стокса и Гаусса-Остроградского. Отсутствие  

соответствующих точных общих понятий, а также необходимого аппарата 

дифференциальных форм, не позволяют установить, что три упомянутые 

выше теоремы являются просто частными случаями общей теоремы Стокса. 

С другой стороны понятие случайного процесса в наши дни является 

одним из основных понятий современной математики. Теория случайных 

процессов принадлежит к категории наиболее развивающихся 

математических дисциплин.  

Первая часть курса, посвященая элементам математического анализа на 

многообразиях, последовательно ознакомит обучающихся современными 

понятиями отображений многомерных пространств, их дифференциалами, 

дифференциальными формами и применяемыми им операциями. 

Вторая часть курса, посвященная элементам стохастического анализа, 

является кратким введением в современную теорию стохастического анализа, 
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в ней излагаются основные понятия теории случайных процессов и теории 

стохастического исчисления. 

Целью предлагаемого курса является определенное расширение и 

углубление содержаний таких курсов бакалавриата, как математический 

анализ, дифференциальная геометрия, теория вероятностей. 

Задачами преподавания данной дисциплины является успешное 

усвоение магистрантами основных результатов расширенных разделов 

вышеназванных дисциплин с тем, чтобы они впоследствии смогли их 

эффективно использовать в ходе своей будущей образовательно-

педагогической деятельности.  

В результате изучения данной дисциплины магистрант:  

Ознакомится с некоторыми современными направлениями 

стохастического анализа и математического анализа на многообразиях; 

основными понятиями, фактами и результатами«общей теории случайных 

процессов» и «теории многообразии»;  

Получает представление о наиболее важных понятиях 

дифференциальной геометрии 20-го века.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Исчисление внешних дифференциальных форм 

Язык многообразий и внешние дифференциальные формы. Сложение и 

умножение на функцию. Умножение внешних дифференциальных форм. 

Внешнее дифференцирование. Вторая теорема Пуанкаре.  

 

Дифференцируемые многообразия в конечномерном пространстве  

Понятие конечномерного элементарного многообразия. Примеры 

многообразий. Разбиение единицы. Степень отображения. 

 

Интегрирование внешних форм на многообразиях 

Проблема интегрирования с общей точки зрения. Отображения 

дифференцируемых многообразий.  Понятие интеграла от внешней формы по 

многообразию. Общая теорема Стокса. Ортогональное дополнение внешней 

формы. Свертка внешних форм. Площадь и поверхностная мера. 

 

Случайные процессы 

Случайные процессы. Конечномерные распределения случайных 

процессов. Случайные процессы с некоррелированными (ортогональными) 

приращениями. Винеровский процесс. Элементы случайного анализа 

(Сходимости; Непрерывности; Производные; Интегралы).  

 

Стохастические интегралы 
Стохастические интегралы от неслучайных  и случайных функций. 

Стохастический интеграл по процессу с некоррелированными 
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(ортогональными) приращениями. Стохастические дифференциалы. 

Стохастический интеграл Ито. Формула замены переменных Ито.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Определение внешней дифференциальной формы. Сложение и 

умножение на функцию. 

2. Внешнее дифференцирование. Теорема Пуанкаре. 

3. Замена переменных в дифференциальных формах. 

4. Дифференцируемые многообразия на конечномерном пространстве. 

5. Интегрирование внешних форм на многообразиях; 

6. Формула Стокса. 

7. Площадь и поверхностная мера. 

8. Случайные функции, случайные процессы: основные понятия.  

9. Винеровский процесс. Конечномерные распределения винеровского 

процесса. 

10. Сходимости, непрерывности, производные и интегралы в 

среднеквадратичном смысле. 

11. Стохастические интегралы от неслучайных функций по процессу с 

некоррелированными (ортогональными) приращениями. 

12. Стохастические интегралы от случайных функций по процессу с 

некоррелированными (ортогональными) приращениями. 

13. Стохастический интеграл Ито. Стохастический дифференциал. Формула 

Ито. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СРМ (СРМП)  

 

1. Язык многообразий и внешние дифференциальные формы. 

2. Вторая теорема Пуанкаре. 

3. Проблема интегрирования. 

4. Общая теорема Стокса и ее приложения. 

5. Скобка Пуассона. 

6. Производная Ли. 

7. Гомологии. Когомологии. 

8. Случайные функции, случайные процессы. 

9. Винеровский процесс. 

10. Среднеквадратичная сходимость. Непрерывность, дифференцируемость и 

интегрируемость в среднеквадратичном смысле. 

11. Стохастический интеграл по процессу с некоррелированными 

(ортогональными) припащениями.  

12. Стохастический интеграл Ито. Формула Ито. 
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