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Спеціальність 111 Математика 
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Форма проведення                           письмова (два теоретичних питання та три задачі) 

Тривалість проведення                    1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання:     перше теоретичне питання – 5 балів, 

       друге теоретичне питання – 10 балів,  

       перше практичне завдання – 5 балів, 

       друге практичне завдання  – 10 балів, 

       третє практичне завдання – 10 балів 

 

Проведення екзамену організовується в Online platform Zoom таким чином. Кожен 

студент отримує екзаменаційний білет, який вибирається випадковим чином. Білет містить 

два теоретичні питання та три практичні завдання. Студентам потрібно дати відповідь на 

теоретичні питання письмово, розв’язати три практичні завдання. Екзамен відбувається при 

ввімкненій камері. Після виконання завдання студенти завантажують фото відповідей.  

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

 

1. Означення комплексного числа, дії над комплексними числами. Геометрична 

інтерпретація комплексних чисел, модуль і аргумент комплексного числа. 

Показникова форма комплексного числа. Формула Муавра. Стереографічна проекція.  

2. Означення комплекснозначної функції дійсної змінної. Властивості інтеграла 

комплекснозначної функції дійсної змінної.  

3. Поняття диференційованості функції комплексної змінної. Умови Коші-Рімана.  

4. Гармонічні функції. Спряжені гармонічні функції. Поняття голоморфної функції.  

5. Поняття конформного відображення. Конформні відображення на нескінченності. 

Означення лінійної та дробово-лінійної функції. Групова властивість та кругова 

властивість дробово-лінійної функції. Збереження симетричних точок при дробово-

лінійному відображенні. Дробово-лінійний ізоморфізм та автоморфізм.  

6. Означення степеневої функції, обернена до неї функція та її поверхня Рімана.  

7. Експоненціальна функція. Логарифмічна функція та її поверхня Рімана.  



8. Означення функції Жуковського. Властивості функції Жуковського.  

9. Тригонометричні та гіперболічні функції як суперпозиція функцій Жуковського, 

дробово-лінійних функцій та експоненціальної функції.  

10. Інтеграл вздовж кривої. Його найпростіші властивості.  

11. Первісна і теорема Коші. Первісна вздовж кривої. Теорема про локальне існування 

первісної. 

12.  Гомотопні криві. Узагальнена теорема Коші. Теорема про глобальне існування 

первісної. 

13.  Інтегральна формула Коші.  

14. Теорема про розклад диференційованої функції в ряд Тейлора. Теорема Ліувілля. 

Нерівність Коші для коефіцієнтів ряду Тейлора. 

15. Означення порядку нуля голоморфної функції. Теорема єдиності. 

16. Розклад голоморфної функції в ряд Лорана. Теорема Лорана. Класифікація особливих 

точок однозначних голоморфних функцій.  

17. Поведінка голоморфної функції в околі особливих точок. Теорема Сохоцького.  

18. Класифікація голоморфних функцій за їх особливими точками. Теореми про 

поведінку голоморфної функції в околі особливих точок (зв’язок особливих точок з 

виглядом ряду Лорана).  

19. Означення лишків голоморфних функцій. Теорема Коші про лишки. Інтеграли по 

замкнутим кривим. 

20.  Лема Жордана та її застосування для обчислення інтегралів. Означення 

логарифмічного лишка. Теорема Руше.  

Приклад екзаменаційного білету: 
 

1. (5 балів) Сформулювати означення голоморфної в точці функції. 

2. (10 балів) Сформулювати та довести теорему про локальне існування первісної. 

3. (5 балів) Виконати дії:  

a) (2 бали) (1 + i)4,  

b) (2 бали) (2 + 3i)/(2 – i);  

c) (1 бал) (4i + 2) (8i – 2). 

4. (10 балів) Конформно відобразити на верхню півплощину області: 

a) (4 бали) {z: |z – 1| <1}; 

b) (6 балів) внутрішність одиничного кола з розрізом по відрізку [1/2; 1]. 

5. (10 балів) Використовуючи теорію лишків обчислити інтеграли: 
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Екзаменатор     Самойленко Ю.І. 

 

Завідувач кафедри    Литвин О.С.  


