
 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ПРИКЛАДНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ» 

курс 5 

Спеціальність 111 Математика  

Освітня програма 111.00.02 Математичне моделювання 

 

Форма проведення       онлайн формат 

Тривалість проведення                    80 хвилин  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання:  

10 балів – перше (теоретичне) питання,  

10 балів – друге (теоретичне) питання,  

10 балів – третє (практичне) завдання,  

10 балів – четверте (практичне) завдання. 

 

 

Перелік питань, які виносяться на екзамен: 

1. Записати і довести першу нерівність Коші.  

2. Записати і довести нерівність Буняковського. 

3. Сформулювати означення метрики і поняття метричного простору. Дати 

приклади. Пояснити поняття еквівалентних метрик.  

4. Сформулювати означення збіжної послідовності елементів метричного 

простору, поняття фундаментальної послідовності і означення повного 

метричного простору. Дати приклади.  

5. Сформулювати означення простору неперервних функцій, простору 

інтегрованих функцій, простору інтегрованих з квадратом функцій, простору 

нескінченних числових послідовностей lp, простору обмежених 

послідовностей. 



 

 

6. Сформулювати означення норми і означення нормованого простору. Дати 

приклади.  

7. Сформулювати означення збіжної за нормою послідовності елементів 

нормованого простору, поняття фундаментальної послідовності. Дати 

приклади. 

8. Сформулювати означення банахового простору і дати приклади банахових 

просторів. 

9. Сформулювати означення скалярного добутку і дати приклади просторів зі 

скалярним добутком.  

10. Пояснити поняття слабкої збіжності послідовності елементів з простору зі 

скалярним добутком.  

11. Сформулювати означення гільбертового простору і дати приклади 

гільбертових просторів.  

12. Сформулювати означення системи ортогональних елементів і пояснити 

поняття ряду Фур’є. Дати приклади рядів Фур’є для елементів з 

гільбертового простору у  

13. Сформулювати означення функціоналу, зокрема, лінійного і 

неперервного функціоналу. Дати приклади лінійних і неперервних 

функціоналів. 

14. Пояснити поняття слабкої збіжності функціоналів.  

15. Сформулювати означення норми функціоналу і дати приклади норм 

лінійних і неперервних функціоналів.  

16. Сформулювати означення лінійного і неперервного оператора. Дати 

приклади таких операторів.  

17. Сформулювати означення норми оператора і дати приклади норм 

лінійних і неперервних операторів.  

18. Пояснити поняття сильної та слабкої збіжності операторів. Дати 

відповідні приклади. 

 



 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Сформулювати означення норми і означення нормованого простору. Дати 

приклади.  

2. Сформулювати означення збіжної за нормою послідовності елементів з 

нормованого простору. Дати приклади.  

3. Перевірити, чи належить функція  sin x  простору  ]2;0[2 L  і якщо так, то 

знайти норму цього елемента у просторі  ]2;0[2 L  .  

4. Дослідити лінійність та непереревність функціоналу f(x) = x(0)+x(1/2)  в  

просторі C [0, 1] .  

 

 

Екзаменатор   Самойленко В.Г. 

 

Завідувач кафедри   Литвин О.С. 


