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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів 

комплексного аналізу. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні 

задачі, користуватися засобами комп’ютерної математики, самостійно 

здобувати необхідні для розв’язання практичних завдань знання. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій та лабораторних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання для самостійного опрацювання. Студент повинен 

знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для 

самоперевірки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 сучасні направлення розвитку теорії функції комплексної змінної та 

операційного числення, основні методи, які використовуються в теорії функції 

комплексної змінної, основні типи задач, які розв’язуються цими методами, 

основні принципи і можливості пакета Maple щодо роботи з функціями 

комплексної змінної; 

уміти: 

 розв’язувати основні задачі комплексного аналізу: дослідження 

функцій на аналітичність, пошук і дослідження ізольованих особливих точок, 

розкладання функцій у ряди Тейлора та Лорана, обчислювання контурних 

інтеґралів, побудова найпростіших конформних зображень, застосовувати 

пакет Maple щодо практичного розв’язання задач методами функції 

комплексної змінної. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 
Арифметичні операції з комплексними числами та 

геометрична інтерпретація комплексних чисел 
2 9 

2 Елементарні функції комплексної змінної 2 9 

3 
Дослідження диференційованості функції 

комплексної змінної 
2 8 

4 
Особливі точки функцій комплексної змінної. 

Ряди Тейлора і Лорана 
2 8 

5 
Лишки. Теорема Коші про лишки. Лишок в 

нескінченно віддаленій точці 
2 8 

6 
Пepeтвopeння Лaплaca тa таблиця зображень. 

Основні теореми операційного числення 
2 9 

7 
Розв’язання лiнiйниx диференціальних piвнянь та 

систем операційним методом 
2 9 

 Усього за семестр: 14 60 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Для вивчення навчальної дисципліни «Теорія функції комплексної 

змінної» студент має бути налаштований на засвоєння мети, завдань, змісту, 

принципів, засобів і методів теорії функції комплексної змінної та ії 

застосування.  

Самостійна робота полягає у систематизації знань з навчального курсу. 

Формування цілісного, системного бачення питань застосування математичних 

методів меделювання під час дослідження прикладних задач; узагальнення 

знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-змістовного викладення у 

процесі навчального курсу. 

Вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання 

відбувається за допомогою різних форм опанування матеріалу: лекцій, роботи з 

літературою, розв’язання на лабораторних заняттях прикладних задач. 

У закладі вищої освіти найбільш суттєвою формою передачі певного 

обсягу знань з навчальної дисципліни є академічна лекція. Сучасна лекція 

ґрунтується на активній взаємодії викладача і студента. Вона має задовольнити 

запити студента щодо активізації мислення, мотивуючого, аналізуючого 

характеру. Лекція допомагає у стислий час зорієнтувати студентів на 

усвідомлення суттєвих питань теми, сформувати свої погляди та інші відомості 

про шляхи розв’язання задачі. 

Практичні поради щодо оформлення конспекту лекцій: записувати тільки 

суттєве ключовими словами; логічно пов’язувати матеріал, ілюструючи його 

прикладами; виділяти питання, які потребують додаткового висвітлення під час 

практичних занять. 

До кожної з тем додається список літератури, який допомагає самостійно 

підготуватися до лабораторних занять і заліку. Займатися самостійно студент 

може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент має 

звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться 

на кафедрі згідно з графіком. 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Арифметичні операції з комплексними числами та 

геометрична інтерпретація комплексних чисел 

Комплексні числа. Геометрична ілюстрація. Алгебраїчна, 

тригонометрична, показникова форма комплексного числа. Дії над 

комплексними числами. Визначення функції комплексної змінної. Геометрична 

інтерпретація функції комплексної змінної. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення комплексного числа. Визначте тригонометричну, 

показникову й алгебраїчну форми комплексного числа. 

2. Наведіть зв’язок алгебраїчної та тригонометричної (показникової) 

форми запису комплексного числа. 

3. Наведіть визначення суми, добутку та частки комплексних чисел, які 

записані у різних формах. 

4. Дайте визначення функції комплексної змінної. 

5. Зобразіть на комплексній площині суму двох комплексних чисел. 

6. Зобразіть на комплексній площині всі корені числа 4 16 i . 

Література: [1, с. 54–61; 3, с. 47–98; 4, с. 117–124; 5, с. 3–98; 6, с. 14–35; 

7, с. 133–140; 9, с. 10–47; 10, с. 23–32]. 

 

Тема 2 Елементарні функції комплексної змінної 

Основні елементарні функції комплексної змінної та їх властивості. 

Поняття конформного відображення. Визначення границі функції комплексної 

змінної у точці та її геометрична інтерпретація. Визначення неперервності у 

точці функції комплексної змінної. Основні властивості неперервної функції. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади однозначною і багато значной функцій 

комплексної змінної. 

2. Яке відображення називається конформним? 
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3. Дайте визначення логарифма комплексного числа. Зобразіть на 

комплексній площині значення iLn 1 . 

4 Виведіть формули для обчислення zArctg  и zArcctg . 

5. Наведіть формулу для обчислення зворотних функційі для zch  і 

zsh . 

6. Дайте визначення границі функції комплексної змінної в точці. 

 Література: [1, с. 111–142; 3, с. 29–49; 4, с. 55–67; 5, с. 322–327; 6, с. 34–

95; 7, с. 156–170; 8, с. 5–29; 9, с. 50–77; 10, с. 23–32]. 

 

Тема 3 Дослідження диференційованості функції комплексної змінної 

Визначення диференційованої у точці функції комплексної змінної. 

Визначення похідної. Необхідні та достатні умови диференційованості функції 

комплексної змінної. Поняття аналітичної функції. Дійсна й уявна частини 

аналітичної функції. Зв’язок аналітичних функцій з гармонійними. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення похідної функції комплексної змінної zf  у точці 

0
z . 

2. Сформулюйте правила диференціювання для функції комплексної 

змінної. 

3. Сформулюйте умови Коші–Рімана. Чи є умова Коші–Рімана 

достатньою умовою диференційованості функції комплексної змінної в точці? 

4. Запишіть необхідну та достатню умови диференційованості у точці 

функції yxivyxuzf ,, , iyxz . 

5. Нехай yxivyxuzf ,, . Виразити усіма можливими способами 

zf  через частинні похідні від yxu ,  і yxv , . 

 Література: [1, с. 156–205; 3, с. 53–89; 4, с. 69–79; 5, с. 334–395; 6, с. 96–

118; 7, с. 172–190; 8, с. 30–35; 9, с. 79–112; 10, с. 53–90]. 
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Тема 4 Особливі точки функцій комплексної змінної. Ряди Тейлора і 

Лорана 

Ряд Тейлора. Теорема про розкладання функції у ряд Тейлора. 

Розкладання елементарних функцій у степеневі ряди. Ряд Лорана. Ізольовані 

особливі точки, їх класифікація за допомогою ряду Лорана. Нулі аналітичних 

функцій, зв’язок між нулями та полюсами. Розкладання у ряд Лорана в околиці 

нескінченно віддаленої точки (випадки усуненої точки, полюсів та істотно 

особливої точки). 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення нуля аналітичної функції. 

2. Дайте визначення нуля порядку n  аналітичної функції. 

3. Сформулюйте необхідну та достатню умови нуля порядку n  

аналітичної функції zf  у точці 0z . 

4. Чому дорівнює порядок нуля функції zfzfxf
21

 у точці 0z , 

якщо порядок нуля у точці 
0

z  для zf
1

 дорівнює 
1

n , а для zf
2

 - 
2

n ? 

5. Дайте визначення усуненої особливої точки, полюса та істотно 

особливої точки. 

6. Сформулюйте необхідну та достатню умови усуненої особливої 

точки, полюса та істотно особливої точки. 

7. Дайте визначення порядку полюса. Який полюс називається простим? 

8. Запишіть формули для визначення коефіцієнтів ряду Тейлора. 

9. Дайте визначення ряду Лорана, його головної та правильної частини. 

10.  Сформулюйте теорему Лорана про розкладення функції у ряд за 

цілими степенями. 

Література: [1, с. 212–265; 3, с. 103–189; 4, с. 80–109; 5, с. 396–456; 6,     

с. 119–148; 7, с. 194–271; 8, с. 40–57; 9, с. 115–156; 10, с. 91–148]. 

 

Тема 5 Лишки. Теорема Коші про лишки. Лишок в нескінченно 

віддаленій точці 

Лишки функції відносно ізольованою особливої точки. Основна теорема 

про лишки. Обчислення лишок у кінцевих особливих точках. Лишки функції у 
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нескінченно віддаленій точці. Теорема про суму лишків у кінцевої кількості 

особливих точок. Лемма Жордана. Теорема про обчислення інтегралів за 

допомогою лишків. Обчислення інтеграла у випадку, коли особливі точки 

лежать на шляху інтегрування. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення лишку функції zf  у кінцевій особливій точці. 

2. Як обчислити лишок функції zf  в усуненої та істотно особливих 

точках? 

3. Як обчислити лишок функції zf  у простому полюсі та у полюсі 

порядку n ? 

4. Обчисліть лишки у простому полюсі функції 
z

z
zf , де z , 

z  – аналітичні функції у точці 
0

z  і 0
0

z , 0
0

z , 0
0

z . 

5. Сформулюйте основну теорему про лишки. 

6. Нехай функція zf  має тільки усунені особливі точки. Чому дорівнює 

інтеграл від цієї функції за довільним контуром? 

Література: [1, с. 279–349; 3, с. 224–289; 4, с. 117–139; 5, с. 491–586; 6,     

с. 149–170; 7, с. 291–355; 8, с. 58–66; 9, с. 157–164; 10, с. 203–248]. 

 

Тема 6 Пepeтвopeння Лaплaca тa таблиця зображень. Основні 

теореми операційного числення 

Перетворення Лапласа. Оригінал і зображення. Властивість лінійності. 

Функція Хевісайда. Таблиця зображень основних функцій. Теорема про 

існування зображення. Визначення оригіналу за зображенням. Перша і друга 

теореми розкладання. Умови існування оригіналу. Теорема звернення. Теорема 

подібності та теорема запізнювання. Теорема зсуву та теорема попередження. 

Теорема множення зображень. Теорема множення оригіналів. 

Диференціювання та інтегрування оригіналів. Диференціювання та 

інтегрування зображення. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які умови повинна задовольняти функція комплексної змінної tf , 

щоб вона була оригіналом? Наведіть приклади оригіналів, а також функцій, які 

не є оригіналами. 

2. Дайте визначення функції Хевісайда. 

3. Що називають перетворенням Лапласа, інтегралом Лапласа, 

зображенням оригінала? 

4. Сформулюйте необхідну умову існування зображення. 

Використовуючи цю умову, поясніть, чому не можуть бути зображеннями 

функції psin , 
1p

p
. 

5. Сформулюйте властивість лінійності перетворення Лапласа. 

6. Якими співвідношеннями характеризується властивість подібності 

оригінала та зображення? 

7. У чому полягають властивості загаювання та випередження 

оригінала? Які їх практичні застосування? 

8. За допомогою якої формули виражається властивість зміщення 

зображення? 

9. Сформулюйте теорему про диференціювання оригінала (зображення)? 

10. Яким співвідношенням пов’язані зображення й оригінал у випадку 

інтегрування зображення (оригінала)? 

Література: [1, с. 398–446; 2, с. 14–69; 4, с. 141–175; 8, с. 74–92; 9, с. 170–

192]. 

 

Тема 7 Розв’язання лiнiйниx диференціальних piвнянь та систем 

операційним методом 

Застосування перетворення Лапласа до обчислення невласних інтегралів. 

Інтегрування звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) з постійними 

коефіцієнтами за допомогою перетворення Лапласа. Інтегрування систем 

лінійних диференціальних рівнянь. Інтегрування ЗДР зі змінними 
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(функціональними) коефіцієнтами. Інтегрування ЗДР, що містять у правій 

частині функцію Хевісайда. 

Питання для самоперевірки 

1. Які співвідношення операційного числення використовуються для 

обчислення та дослідження невласних інтегралів? 

2. На використанні якої теореми ґрунтується розв’язання звичайних 

диференціальних рівнянь методами операційного числення? 

3. Як побудувати операторне рівняння для задачі Коші для звичайного 

диференціального рівняння зі сталими коефіцієнтами?Яка його роль у 

відшуканні розв’язку задачі Коші? 

4. У чому перевага операційного методу інтегрування диференціальних 

рівнянь, права частина яких є кусково-неперервною функцією? 

5. На використанні яких теорем операційного числення ґрунтується 

розв’язання звичайних диференціальних рівнянь зі змінними (степеневими) 

коефіцієнтами? 

Література: [1, с. 448–476; 2, с. 70–138; 4, с. 191–245; 8, с. 93–109; 9, с. 

193–202]. 
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4 ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

1. Знайти модулі, головні значення аргументів комплексних чисел. 

Записати ці числа у тригонометричній формі запису та зобразити їх:  

 1) ,1  2) ,i   3) ,22 i   4) ,3 i   5) i2 . 

2. Знайти всі значення коренів і побудувати їх: 

1) ,13  2) ,3 i  3) ,14   4) ,18   5) .1 i   

3. Знайти дійсну та уявну частини таких комплексних чисел: 

1) ,
1

1

i
 2) ,

1

1
3

i

i
 3) ,

2

3

2

1
3

i  4) ,
1

2
2

10

5

i

i
  5)

3

5

)1(

)1(

i

i
. 

4. Дати геометричний опис множин усіх точок комплексної площини, 

які задовольняють таким нерівностям: 

1) ,0Re z  2) ,1Im z  3) ,1|Re| z   4) ,3|1|1 z  5) .1|| z   

5. Для зображення 
z

1

 
знайти: 

1) образи ліній Cx , Cy , yx , Rz || , zarg , ;1|1| z  

2) прообрази ivuCvCu ,, . 

6. Знайти значення функцій комплексної змінної iLn 1 , ie . 

7. Знайти усі розв’язки таких рівнянь: 

1) ,2 iz  2) ,646z  3) ,13z   4) ,432 iz  5) .017z  

8. Дослідити на неперервність функцію: 

22

11
)(

yx
i

xy
zf . 

9. Обчислити границю функції комплексної змінної:  

.
13

1

32

1
2

2

lim
nn

n
i

n

n

x

 

10. Перевірити чи виконуються умови Коші–Рімана та знайти похідну 

функції .33 2323 yxyixyxzf  

 
11. Знайти усі точки, в яких диференційовані функції: 



 14 

1) ,Re z  2) ,22 yx  3) ,|| 2z  4) ,22 iyx  5) ).(2 22 yxixy  

12. Чи є функція 
x

y
z  гармонійною?

 
 

13. Чи є функція itgxtgy аналітичною? 

14. Розкласти функцію 
1

2
)(

z

z
zf  у ряд за степенями 1,

00
zzz . 

15. Знайти ізольовані особливі функції та з’ясувати їх характер: 

,
1

)(
2zz

z
zf

 
.

)1(

1
)(

22zz
zf

 

16. Розкласти у ряд Лорана функції:  

;,0,)(
1

2 zzzzzf z

 .,1,)( 1

1

zzezf z  

17. Знайти лишки функції 
))(2(

)(
izz

z
zf .  

18. Обчислити інтеґрали:  

1
2 1iz z

dz
,  

3
2 )2()1(z zz

dz
. 

19.  Знайти зображення оригінала:  

1) 
sin 2

sin 2 cos3
t

t t
t

, 2) 
2sin sin3

2 4
t t

sh t t
t

, 3) 

2sin 2 1

2t

t

t
. 

20.  Знайти оригінали, які відповідають зображенням: 

1) 22 1 4

p

p p
, 2) 

2 1 3

p

p p
, 3) 

2 1 3

p

p p
, 4) 2

2 7

1 3

p

p p p
. 

21.  Обчислити інтеґграл 
2

0
cos2

t

t x xdx . 

22.  Використовуючи операційне числення, знайти розв’язок задачі 

Коші: 

22 5 4; 0 1; 0 0x x x t t x x . 

23.  За допомогою операційного числення розв’язати систему рівнянь: 

2 5
0 0; 0 1

2 3

x x y t
x y

y x x t
. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

Оцінювання самостійної роботи студентів під час підготовки до 

диференційованого заліку з навчальної дисципліни «Теорія функції 

комплексної змінної» входить до підрозділу «Поточний та підсумковий 

контроль» та проводиться за схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційований залік 

Робота студентів на лекціях і 

лабораторних заняттях 

Поточний і підсумковий контроль 

Відвідування 

лекцій 

Конспект 

лекцій 

Розрахункові, семестрові, 

домашні завдання 

90 балів 10 балів 

5 балів 5 балів 10 балів 

Підготовка та робота студентів на 

лабораторних заняттях 

40 балів 40 балів 

Захист лабораторних робіт 
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